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11. ابواسماعیل علوی

جّد من آن کسـی اسـت که مصطفی را وزیر و پسـرعمو بود؛ یعنی: علی، آن رزمندۀ چیره دسـت 

کارزار. نبرد در هر 

ک بـود و بـا َدم شمشـیر، سـِر پای نهنـدگان  کـه در بـدر نخسـتین خطرپذیـر بی بـا آیـا همـو نبـود 

بـه ورطـۀ جنـگ را می پرانـد؟

و نیز آن نخستین نمازگزارنده و یکتاپرست برای پروردگارش؛ و برتریِن زائراِن حطیم1 و زمزم؟

که احمد برخاسـت و با بانگی رسـا، نه آوایی  گاه  گسـتر، آن  و صاحب روز درختان بزرگ سـایه 

گون، ندا درداد: نجوا

»ای علـی! تـو را نـزد خویـش همـان جایگاه هارون نزد موسـی بخشـیدم؛ موسـای بزرگواری که 

خـدا با او سـخن گفت.«

کعبـه روی  کـه پرتویـی از آفتـاب درخشـد و مرکب هـای احرام پوشـان بـه دامـن  گاه  پـس تـا هـر 

کننـد، درود خـدا بـر او بـاد! )معجـم الشـعراء: ص435 ]ص382[(

شاعر
ی چنیـن اسـت:[ ابواسـماعیل محّمـد بن علی بن عبـداهلل بن عّباس بن  ]نـام و نسـب و

حسـن بـن عبیـداهلل بـن عّباس بـن امام امیرالمؤمنیـن علی بن ابی طالب _ صلـوات اهلل علیهم _ �

ک  ــزرگ خالفــت و از مایه هــای افتخــار خانــدان پــا ی از شــاخه های درخــت انبــوه و ب و

که در جامه ای از شــکوِه سرشــار می خرامید و شــرافت آشــکار و ســرورِی پیدا،  پیامبر؟ص؟ بود 

ک و هــم َنَســبی درخشــان داشــت. نیکی هــای  گوهــری پــا از وجــودش لبریــز بــود. هــم اصــل و 

کعبه. 1. بنایی در برابر ناودان 
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بــود؛  عّبــاس  چــون  دلیــری اش  و  علــی،  چــون  افتخاراتــش  پیامبــر،  همچــون   مانــدگارش 
که بیان از آن ها فروماَند. و فضیلت های بسیار دیگر داشت 

مرزبانی )معجم الّشعراء: ص435 ]ص381[( گوید: »او شاعری بود که به پدرانش _ رضوان اهلل علیهم _ 
یست و پس از او نیز زمانی دراز زندگی نمود. همو  ید و در روزگار متوّکل می ز بسیار فخر می ورز

که می گوید: است 
کرم بخش است. که دست هاشان بسیار  کرامت مندان ساداتم  من از 

کفش به پایـان هسـتند و بـر اوج قّلـۀ مـردم عـرب از خانـدان  ایشـان نیکوتریـِن پای برهنـگان و 
غالـب ]= غالـب بـن فهـر: جـّد رسـول خدا؟ص؟[ جـای دارنـد.

ک  کـه بـه دوستی شـان نزدیکـی جویـد، همچـون مـّن و سـلوی ]= دو گونـه خـورا آنـان بـرای هـر 
گلـوی دشـمِن دوری گیرنده شـان هماننـد زهـر. گوشـتی[ هسـتند و در  گیاهـی و  لذیـذ 

و نیز از او است:
چشـمان خویـش را بـه درود و سـام نـزد ایشـان فرسـتادم؛ اّمـا آن یـار بـا نگاهـی تنـد و تیـز از مـن 

روی گردانیـد.
گشـتم؛  ک دیـدم، بـه شـکیبایی خویـش پناهنـده   پـس چـون جـان خویـش را در آسـتانۀ هـا

و شکیبایی ام مرا به حال خود وانهاد.

کـه زادۀ آن بزرگواراِن  کـه ابواسـماعیل به پدرانش افتخار می نموده؛ پس کیسـت  اّمـا ایـن 
کنـد؟  گام خویـش لگدکـوب  کـه آسـمان را زیـر   خانـدان هاشـم باشـد و شایسـتۀ آن نباشـد 
ی نشسـته  کـه قمـر بنی هاشـم، ابوالفضـل، در صحـِن سـرای و کـدام انسـان شـریف اسـت   و 

و جامه در خویش پیچیده باشد و سپس بلندای فلک نزد شکوه و بزرگی او فروتنی نکند؟

یــده، همانــا بــه ســتارگان آســمان  کســانی فخــر ورز گــر ابواســماعیل علــوی بــه چنیــن   ا
و نشانه های هدایت و ره نشان های فضیلت و راه های میانۀ ایمان افتخار نموده است:

کـه برخـوری، خـواه پیـر و خـواه جـوان، وی را نشـان هدایـت و دریـای عطـا یابـی  از آنـان بـه هـر 
کـه همـه بـه او روی نیـاز آرنـد.

این، جّد وی ابوالفضل عّباس دوم است که خطیب )تاریخ بغداد: 136/12( دربارۀ وی چنین 

از بزرگان بنی هاشم در زبان آوری و سخن پردازی   آورده است: »او دانشور، شاعر، شیواسخن، و 
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15 11. ابواسماعیل علوی

و شاعری بوده که بیشتر علویان اّدعا می کنند وی برترین شاعر در میان فرزندان ابوطالب است. او 

در زمرۀ یاران هارون بود. در یکی از شعرهایش، یاد می کند که ابوطالب، عموی پیامبر، تنها کسی 

که با او هم از سوی پدر و هم از جانب مادر َتنی بود: از میان برادران عبداهلل، پدر پیامبر، بود 

مایۀ پیوند ما و رسول خدا؟ص؟ پدر و مادر و جّدی هستند که هیچ نشان ننگی بر ایشان نیست.

مـا ]نسـل عبـداهلل و ابوطالـب[ را درخشـان بانویی پرورش دهنـده از نسـل عمـران بـن مخـزوم، 

به دنیـا آورد.

بـا پیامبـر  کـه بـرای دسـتیابی بـه خویشـاوندی نزدیـک  آنـان  بـر خـاف  از طریـق ایـن مـادر، 

زیانـکار نیسـت. یابـد،  بـدان دسـت  کـس  کـه هـر  یافتیـم  قرابتـی دسـت  بـه  می کوشـند، 

کـه بـه مـا عطـا فرمـوده؛ و مـردم دو دسـته اند: برخـی از روزی  ایـن روزِی خـدا و فضیلتـی اسـت 

کامنـد. خـدا بهـره می برنـد و برخـی از آن نا

کـرد و آن گاه، سـر بـه زیـر  ی بـه دِر سـرای مأمـون رفـت. دربـان بـه او نگاهـی  ]روزی[ و

گـر از مـا پـوزش  یـم؛ ا گـر مـا را اجـازه دهنـد، بـه درون می رو گفـت: »ا افکنـد. ابواسـماعیل بـه او 

ی برگردانـدن پـس از یـک  گرداننـد، بازمی گردیـم. اّمـا رو گـر بازمـان  بخواهنـد، می پذیریـم؛ و ا

نـگاه را نمی فهمـم1.« سـپس چنیـن سـرود:
که االغی مرکب من باشد؛ اّما پیاده به هر مرکبی خشنود می شود. خشنود نبودم 

ی، چنین است: گوهرهای سخنان حکمت آمیز  و از 

گردان.  که اندیشه ات همه چیز را فرانمی گیرد؛ پس آن را برای امور مهم خالی  »بدان 

کرامتت همگان  دارایی ات همۀ مردم را توانگر نمی سازد؛ پس آن را ویژۀ اهل حقیقت نما. 

را نمی تواند در بر گیرد؛ پس با آن اهل فضیلت را قصد کن. شب و روزت همۀ نیازمندی هایت 

کار و فراغتت، به  را برنمی آورد، هر چند در آن دو همواره بکوشی؛ پس اوقات آن دو را میان 

کن. پس همانا آن چه از امور غیر مهم اندیشه ات را مشغول دارد، سبب حقیر  نیکی تقسیم 

که آن را  گاه  کنی، آن  شمردِن امور مهم است؛ هر چه از دارایی خویش را در باطل صرف 

یـخ بغـداد خطیـب حکایـت  1. در تذکـرة خـواص األّمـه تألیـف سـبط)ص32 ]ص55[( ایـن جملـه بـه صورتـی دیگـر از تار
شـده است.
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قصد  فرومایگان  به  کرامتت  از  را  چه  آن  بود؛  نخواهد  دسترست  در  بخواهی،  حق  برای 

یانت خواهد بود؛ و آن چه شب و روزت را  کرام به[ اهل فضیلت به ز نمایی، در ناتوانی از ]ا

به چیزی جز نیازت مشغول نماید، در نیازمندی مایۀ عیب و سرزنشت شود.«

ابوالفضـل،  جـّدش  رثـای  در  کـه  اسـت  بـن حسـن  ]دوم[، فضـل  عّبـاِس  همیـن  بـرادِر 

شهید طف _ سالم اهلل علیه _ ، او را چنین ستوده است:
کـه بـر او بگرینـد، همـان جوانمـردی اسـت که حسـین را در کربا به  سـزاوارترین کـس بـرای آن 

گریسـتن واداشت.
که به خون خویش درآمیخت. همان برادرش و فرزنِد پدرش، علی، یعنی ابوالفضل 

که تشـنه کام  کار بازش نداشـت؛ و با آن   کبازی نمود و هیچ چیز از این  که در راه او پا همان 
بود، از نوشـیدن آب درگذشـت تا نثار وی نماید.

یخ نویـس هنـدی، اشـرف علی، در کتـاب چاپ شـده اش روض الجنان فی نیل مشـتهی  تار

مـۀ سرشـار از دانـش، شـیخ محّمدعلـی 
ّ

الجنـان، ایـن شـعر را از او یـاد نمـوده و دوسـت مـا، عال

اوردبـادی _ خدایـش زنـده دارد! _ بـر هـر مصـراع آن، مصرعی افزوده و سـروده اسـت:
گشت، بر او بگریند. که با خون آمیخته  که با اشکی  کس برای آن  سزاوارترین 

گریسـتن  کربا حسـین را به  که در  کنار نهر علقمه، آن سـرور خاندان ؟؟؟ اسـت؛ جوانمردی  در 
واداشت.

کربا. همان برادرش و فرزند پدرش، علی؛ آن شیر میدان نبرد و پرچمدار 
ک افتاد؛ یعنی ابوالفضل در خون تپیده. گره خورده، بر خا که زیر تیغ های آبدار در هم  همان 
کبـازی در راه فرزنـد مصطفـی در هنگامـۀ  کبـازی نمـود و هیـچ چیـز از پا کـه بـرای وی پا همـان 

با بـازش نداشـت.
کـه بـه فـرات دسـت یافـت؛ اّمـا بـه آب لـب نرسـانید و در حـال تشـنه کامی از آن چشـم  همـان 

پوشـید تـا نثـار وی نمایـد.

ابواسماعیل، همانند جّدش، از لحاظ سنگینی و کمال خرد، و استوارِی اندیشه در جایگاهی 

بزرگ قرار داشت و سخنانش هم  مجرای حکمت ها و َمَثل ها است. از جملۀ آن ها، سخن وی 

دربارۀ مردی از خانوادۀ خویش است: »همانا نمی پسندم که دانش وی بر خردش فزونی یابد؛ چنان 

د: 56/1 ]68/1[( که خوش نمی دارم زبانش بر دانشش افزونی گیرد.«)الکامل تألیف ُمَبّرَ
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4/3



12. وامق نصرانی

که علی را در حضور همگان و در فصل حج بر پای داشت. آیا در غدیر خم، محّمد نبود 

کـه مـن موالیش باشـم، پس از مـن نیز علـی، فرزند فاطمه  و بـه ایشـان فرمـود: »هریـک از شـما 

]بنت اسد[، موالی او است.«

یـار بـاش؛ و بـه خـاف خواسـت  سـپس فرمـود: »خداونـدا! دوسـتار و یـارش را دوسـت بـدار و 

شـمار!« دشـمن  را  دشـمنانش  ناخشـنودان، 

گوید: در همین قصیده 
گویـا دو  کـه  کـه عمرو]بـن عبـد وّد[ را در نبـرد احـزاب1 بـا شمشـیر برنـده چنـان رانـد  آیـا او نبـود 

گیـاه خـون سـیاوش رنـگ نموده انـد. روی شمشـیر را بـا 

و ابن معـد بـا تسـلیم و سرسـپردگی نـزد احمـد روی نهـاد، همچـون شـتری که از درخت شـوره گز 

خـورده و در بینـی اش مهار نهاده باشـند.

کـه در راه خـدا بـا همـۀ قبایـل دشـمنی ورزیـدی و بـرای خشـنودی او از  ]ای علـی![ تـو همانـی 

کـس نهراسـیدی. سـرزنش هیـچ 

و پس از محّمد، شایسته تریِن مردم بودی؛ و نادانان همسان دانایان نیستند.

)مناقب آل ابی طالِب ابن شهرآشوب: 286/1 و 532 ]40/3 و 83/2[(

پی نامۀ شعر

چه بسا خوانندگان از دیدن سروده های ستایش آمیز مسیحیان دربارۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ 

دچار شگفتی شوند؛ حال آن که آنان به اسالم گردن ننهاده اند، چه رسد به این که به خالفت 

کوهی است در مدینه. ]بنگرید به: معجم البلدان: 236/3[.)م.( 1� در شعر از آن به »روز سلع« یاد شده و سلع نام 
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اسالمی معتقد باشند. اّما در این، جای شگفتی نیست؛ زیرا چنین ستایشی، همپایی آنان 

کس دارای  با حقیقت های استوار، و حرکت ایشان همراه با تاریخ صحیح است. همانا هر 

انصاف باشد _ هر چند که مسلمان نباشد _ او را نرسد که فضیلت هایی را که موالی ما در بر 

دارد، انکار نماید؛ فضیلت هایی شامل ویژگی های ارزندۀ شخصّیتی، دانش فراوان، کارهای 

برتر از عادِت بی شمار، قهرمانی و دلیری، و آن چه پیامبر اسالم دربارۀ وی گفته است؛ همان 

گیتی،  که حّتی نزد غیرمسلمانان نیز بزرگی از بزرگان جهان و حکیمی از حکیمان  پیامبری 

که  کس  که هرگز نسنجیده سخن نگوید و هر  بلکه بزرگ تریِن همۀ مردان روزگار، به شمار آید 

گزیر باید در بزرگی همانند خود  آن حضرت؟ص؟ چنین فضیلت هایی را برایش بازگو نموده، نا

او یا پله ای فروتر از او باشد.

کتاب هـای  در  را  او  وصـّی  یـا  اعظـم  پیامبـر  پیوسـتۀ  سـتایش  کـه  اسـت  سـان  ایـن  از 

بسیاری از مسیحیان و یهودیان توان یافت؛ از جمله:
مستر استانلی لین پل 1. سخنان محّمد  

مستر جان وانت پورت 2. محّمد و قرآن  

استاد مونته 3. محّمد و قرآن  

گلدزیهر 4. عقیدۀ اسالم  

کس مایرهوف ما 5.جهان اسالم  

استاد هوار یخ عرب    6.تار

کادوا دو فو)فرانسوی( 7.متفّکران اسالم  

کشیش المنس 8. مهد اسالم   

سدیو)فرانسوی( یخ عرب   9. خالصۀ تار

یلیام مور)انگلیسی( سر و 10. زندگی محّمد  

یلیام مور سر و 11. سیرۀ محّمد  

گروسه مسیو  12. تمّدن شرق  

کریستا )ایتالیایی( گوستین  دکتر آ 13. بینش اجتماعی  

5/3
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19 12. وامق نصرانی

حنادا قنبرت 14. محّمد و اسالم   

مستر دکالون سل 15. زندگی محّمد   

مستر پوسرت اسمیت 16. محّمد و اسالم   

مسیو دوزی 17. عرب اسپانیا   

دکتر نجیب ارمنازی 18. دربارۀ حقوق بین الملل  

مستر هربرت وایل م برتر    
ّ
19. معل

کارالیل )انگلیسی( توماس  20. قهرمانان    

کاستری )فرانسوی( هنری دو  21. اسالم: آرا و اندیشه ها   

لوْتروپ استوداْرد )آمریکایی( کنونی جهان اسالم   22. وضع 

تولستوی )روسی( 23. حکومت پیامبر، محّمد  

هوکنیک )فیلسوف آمریکایی( 24. سرنوشت تمّدن اسالمی  

گوستاو لوبون )فرانسوی( 25. رمز پیشرفت اسالم   

گوستاو لوبون )فرانسوی( 26. اندیشه ها و باورها   

گوستاو لوبون )فرانسوی( 27. تمّدن ها    

گوستاو لوبون )فرانسوی( 28. تمّدن اسالمی1   

یتنرت واال و 29. اسالم و محّمد   

عبدالمسیح افندی وزیر 30. محّمد و تمّدن2   

کتـاب دربـارۀ اسـالم یـا پیامبـر آن ]بـه قلـم مسـیحیان و یهودیـان[  جـز این هـا نیـز صدهـا 

وصـف  اینـان  کـه  فضیلت هایـی  کـه  سـبب  بـدان  مگـر  نیسـت  ایـن  اسـت.  شـده  نوشـته 

کـه بـا آالیـش نمی توان آن هـا را زدود و گذشـِت روزگار  نموده انـد، حقیقت هـای روشـنی اسـت 

برپـا اسـت، شـب  تـا نظـام روزگار  کـه   نابودشـان نمی کنـد؛ و یادمان هـای جاودانـی هسـتند 

کـه حدیـث غدیـر از جملـۀ آن حقیقت هـا اسـت، همـۀ  و روز از آن هـا یـاد می کنـد. از آن جـا 

1� ترجمۀ فارسی این اثر در 804 صفحه در تهران چاپ شده است.

2� مقالۀ منتشر شده در روزنامۀ استقالل)سال1927(�
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غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 20

می کننـد  فریـاد  را  آن  پیامبـر[  ]خانـدان  دوسـتاراِن  و  همداسـتانند  آن  کـردن  بازگـو  در   مـردم 

و ناصبـی بـدان اعتـراف مـی ورزد و مسـلمان آن را بـا نـوای بلنـد برمی خوانـد و هـر یـک از اهـل 

کتـاب آن را بـه سـرود رسـا می سـراید.

شاعر

بقراط بن اشـوط وامق ارمنی نصرانی، سـرکردۀ فرماندهان جنگی ارمنسـتان و پیشـوای 

که ابن شهرآشـوب )معالم العلماء ]ص151[(  بزرگ آنان و امیر جلودار ایشـان در سـدۀ سـوم بوده 

ی را از سـتایندگان میانه رو اهل بیت؟مهع؟ شـمرده اسـت. و

یـخ: 20/7 ]320/4[( چنیـن  یـخ: 213/3 ]489/2[( و ابن اثیـر )الکامـل فـی التار یعقوبـی )الّتار

یدند و او  آورده انـد: »مـردم ارمنسـتان در سـال 237 بـر فرمانـدار خـود، یوسـف بـن محّمد، شـور

کـرد، فرماندهی  را کشـتند. ایـن بـدان سـبب بـود کـه چون یوسـف به سـوی ارمنسـتان حرکت 

امـان  او  از  و  آمـد  ی  و نـزد  می گفتنـد. _  فرماندهـان  سـرکردۀ  را  _ او  اشـوط  بـن  بقـراط  نـام  بـه 

کـرد.  ی و پسـرش نعمـه را دسـتگیر نمـود و بـه سـرای خلیفـه متـوّکل روان  خواسـت. یوسـف، و

کشـتن یوسـف  گردآمدنـد و بـر  فرماندهـان سـپاه ارمنسـتان همـراه بـرادرزادۀ بقـراط بـن اشـوط 

کـه دامـاد بقـراط بـود، نیـز بـر ایـن مطلـب بـا آنـان همراهـی  هم پیمـان شـدند. موسـی بـن زراره 

ی  اّمـا و کردنـد؛  نهـی  از مانـدن در جـای خـود  را  او  یارانـش  و  بـه یوسـف رسـید  نمـود. خبـر 

یدن برف پایان  یدند تـا بار یـد، ارمنیان درنگ ورز نپذیرفـت. چـون زمسـتان فرارسـید و برف بار

کردند.  کن بود، درآمدند و او را در آن جا محاصره  که در شـهر طرون1 سـا ی  یافت. سـپس بر و

که  کسـانی را  ی و همۀ  یارو شـد و به نبرد پرداخت. آنان و یوسـف از شـهر درآمده، با ایشـان رو

گفتنـد: ›جامـۀ  ی نمی جنگیـد،  کـه همـراه و کـس  کشـتند و بـه هـر  همراهـش می جنگیدنـد، 

کردنـد و برهنه پـای   خویـش را بیـرون آور و برهنـه، جـان خـود را نجـات بخـش!‹ آنـان چنیـن 

ک شـدند. بسـیاری نیز انگشتشـان ]از سـرما[  و عریان به راه افتادند و بیشترشـان از سـرما هال

1. جایی در ارمنستان.
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21 12. وامق نصرانی

قطـع شـد و نجـات یافتنـد. ایـن ماجـرا در مـاه رمضـان رخ داد. پیـش از ایـن، یوسـف یـاران 

گـروه از ایشـان، گروهـی از  کنـده بـود. پـس بـه سـوی هـر  خویـش را در روسـتاهای کارگزارانـش پرا

فرماندهـان ارمنـی روان گشـتند و آنـان را در یـک روز کشـتند. چـون خبـر ایـن ماجـرا بـه متـوّکل 

 رسـید، ُبغـا الکبیـر را بـرای خون خواهـی یوسـف بـه سـوی آنـان روان نمـود و او از راه موصـل

که موسـی بن زراره و برادرانش  کرد. پس، از ارزن1 آغاز نمود   و جزیره به جانب ایشـان حرکت 

اسماعیل و سلیمان و حمد و عیسی و محّمد و هارون در آن به سر می بردند. آن گاه، موسی 

بـن زراره را بـه سـوی متـوّکل فرسـتاد و خـوِن ُکشـندگان یوسـف را مباح نمود و نزدیـک به 30000 

گرفت و فروخت.« کشت و مردمی بسیار را به اسارت  تن از ایشان را 

کـه بـه مـدح امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پرداخته انـد؛ از  گروهـی دیگـر از مسـیحیان نیـز بوده انـد 

ینبا بن اسحاق2 َرْسَعنی موصلی نصرانی. جمله: شاعر مسیحیان، ز

بیهقـی )المحاسـن و المسـاوئ: 50/1 ]ص69[(؛ زَمْخَشـری )ربیع األبـرار ]487/1[(؛ ابوحّیـان 

]366/3[(؛  دّنّیـه 
ّ
الل )المواهـب  َقْسـَطالنی   ابوالعّبـاس  )221/6(؛  المحیـط  البحـر  تفسـیرش  در 

دّنّیـه: 14/7 ]366/3[(؛ ُمقـری مالکـی )نفح الّطیب: 
ّ
ابوعبـداهلل ُزرقانـی مالکـی )شـرح المواهـب الل

پیشوایشـان  از  نقـل  بـه  الّراغبیـن: ص117(  )اسـعاف  َصّبـان  و شـیخ محّمـد  505/1 ]137/3[(؛ 

ینبـا را آورده انـد4: ابوعبـداهلل محّمـد بـن علـی بـن یوسـف انصـاری شـاطبی3، ایـن سـخن ز

کنـم؛ اّمـا مـن  نمی خواهـم از قبیله هـای عـدّی و تیـم ]= قبایـل عمـر و ابوبکـر[ بـه بـدی یـاد 

]خانـدان[ هاشـم هسـتم. دوسـتار 

گردد، سرزنش هیچ سرزنشگری در بارۀ ایشان در من درنگیرد. هرگاه از علی و خاندانش یاد 

1. شهری از مناطق ارمنستان]معجم البلدان: 150/1[�

2. در نفـح الّطیـب )137/3( زینـب بنـت اسـحاق؛ در إسـعاف الّراغبیـن، زبیتـا بـن اسـحاق؛ و در ربیـع األبـرار )487/1( 
زبینـا نصرانی آمده اسـت.)غ.(

3. رضی الّدین)ز.601؛ د.684( که شرح حالش در نفح الّطیب)505/1 ]135/3[( آمده است.

4. شـیخ ما فّتال )روضةالواعظین: ص143 ]ص167[(؛ و ابن شهرآشـوب )مناقب آل ابی طالب: 237/2 144/4[( این 
شـعر را از وی یـاد کرده اند.

)19(
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که اینان را دوست دارند؟« گویند: »مسیحیان و خردمندان عرب و عجم را چه شده 

بـه آنـان گفتـه ام: »بـه گمان من، دوسـتِی ایشـان در دل های همۀ آفریـدگان، حّتی چهارپایان، 

راه یافته اسـت.«

خطیب خوارزمی )المناقب: ص28 ]ص48[(؛ ابن شهرآشوب )مناقب آل ابی طالب: 361/1 

ه: ص20 ]65/1[( این شعر را از یک شاعر مسیحی آورده اند: ]201/2-202[(؛ و ِاْربلی )َکْشُف الُغّمَ

کـس دیگـر سـزاوار طمـع بسـتن در  کـه علـی، امیرالمؤمنیـن اسـت و هیـچ  گفـت  بـه قطـع بایـد 

نیسـت. خافـت 

او را نسبی واالتر و نیز پیشگامی در مسلمانی و همۀ فضیلت های دیگر است.

که علی برترین و پرهیزگارترین و دلیرتریِن همۀ مردم پس از پیامبر است. چرا 

گر می خواستم به دینی جز دین خویش دل بندم، فقط مسلمانی شیعه می شدم. پس ا

کتابـش بشـارة المصطفـی لشـیعة المرتضـی  ـد دوم از 
ّ
شـیخ مـا عمادالّدیـن طبـری در مجل

]ص41[ ایـن شـعر را از ابویعقـوب نصرانـی آورده اسـت:

که در بهشت جاودان روییده و همانندی در باغ بهشت ندارد! مرحبا درخت سایه گستری را 

تنۀ آن درخت، مصطفی است و شاخسارش فاطمه؛ و علی، آن سرور بشر، مایۀ باروری اش.

و آن دو نوادۀ هاشمی، میوه های این درختند؛ و شیعیان برگ های درهم پیچیده در میوه هایش.

که صاحبان روایات در خبرهای نیکو سند، آن را آورده اند. گفتار رسول خدا  این است 

همانا با دوسـتِی ایشـان آرزومند دسـتیابی به بهشـت در فردای قیامتم؛ و نیز رسـتگاری همراه 

گروهـی از برترین ها.

که حافظان حدیث1 با ذکر سند، از رسول خدا؟ص؟  ی در این شعر به روایتی اشاره دارد  و
 آورده انـد: »مـن درختـم؛ فاطمـه شـاخۀ آن؛ علـی مایـۀ بـاروری آن؛ حسـن و حسـین میـوۀ آن؛ 
یشـۀ ایـن درخـت در بـاغ بهشـت جـاودان اسـت و باقی مانـدۀ آن در  و شـیعیان مـا بـرگ آن. ر

باقی ماندۀ بهشت.«

]43/5[(؛   318/4 دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا ]174/3[(؛   160/3 الصحیحیـن:  علـی  کم)المسـتدرک  حا  .1
ـوری )ُنْزَهـُة الَمجاِلس: 

ُ
یـاض النضـره: 253/2(؛ ابن   َصّبـاغ )الفصـول المهمـه: ص11 ]ص25[(؛ و َصّف محّب الّدیـن )الّر

�)222/2
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23 12. وامق نصرانی

ایـن، صـورت حدیـث نـزد اهـل سـّنت اسـت؛ اّمـا نزد اسـتادان مـا چنین اسـت: »مردم از 

کنـده آفریـده شـدند؛ و مـن و علـی بـن ابی طالـب از یـک درخـت آفریـده گشـتیم.  درختـان پرا

که من تنۀ آنم، فاطمه شـاخۀ آن، علی مایۀ باروری  پس سـخن شـما چیسـت دربارۀ درختی 

از  شـاخه ای  بـه  کـه  هـر  پـس  برگ هایـش؟  مـا  شـیعیان  و  میوه هایـش،  حسـین  و  حسـن  آن، 

گذارد، در آتش فروافتد.« که آن را وا کشاَند؛ و هر  ی را به بهشت  شاخه های آن درآویزد، و

کــی  کــه علــی؟ع؟ را مــدح نمــوده، عبدالمســیح انطا یکــی از مســیحیان روزگاران اخیــر 

کــه از جملــۀ  مصــری در قصیــدۀ علوّیــۀ مبارکــۀ خویــش اســت. ایــن قصیــده 5595 بیــت دارد 

آن هــا )ص547(، ایــن ابیــات دربــارۀ مضمــون مــورد بحــث مــا اســت:

که پس از رسول خدا، مرتضی را جایگاهی در نهایت واالیی است. یقین مندان بر این باورند 

دانشـوران آن جایـگاه را می شناسـند؛ دادورزان آن را انصـاف می دهنـد؛ نادانـان از آن غفلـت 

کافـران آن را می پوشـانند. می ورزنـد؛ و 

ایــن ســخن را همــۀ مذهب هــا بــا همــۀ اختــاف مشرب هاشــان پذیرفته انــد و در آن هیــچ 

اختافــی ندارنــد.

کـه از همـان آغـاز  وحی این  گـر اسـام بـه ایـن جایـگاه اعتـراف نمـوده، جـای شـگفتی نیسـت؛  ا

را دریافتـه بود.

پیامبـر  رهنمـوِد  از  را  جایگاهـش  و  ج  ار درداده انـد،  نـدا  بـدان  نیـز  مسـلمانان  گروه هـای  گـر   ا

هدایتگر دریافته اند.

و حّتـی ایـن پذیـرش از آنـان درگذشـته و بـه بیگانـگان نیـز رسـیده؛ پـس جان هاشـان بـدان 

گراییـده و آن را بـا سـپاس و سـتایش او درآمیختـه اسـت.

که از مقام او بسی بسیار در شگفت و اعجابند. اینان فیلسوفان مکتب های الحادی اند 

تشبیه هاشـان  و  وصف هـا  و  نمـوده  تکـرار  زمینیـان  میـان  در  را  او  سـتایش  فیلسـوفان،  ایـن 

اسـت. افتـاده  راسـت  وی  در بـارۀ 

کنده شده و دربارۀ آن سرودها سرداده اند. نیز جان های مسیحیان از عشق مرتضی آ

که در مجلس هاشان بر زبان می رانند. ک وی را نمی شنوی  پس از اینان جز ستایش تابنا

که مأمن آن ها است، رو! کلیساها و نیز راهبانشان در دیرهایی  کشیشان ایشان در  پس نزد 
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که جان هاشان آمیختۀ احترام و عشق و اظهار دوستی به او است. درمی یابی 

گرم نبرد فرومی روند؛ و به جنگاوران ترک؛ گرما که به  گاه  به دلیران دیلم بنگرید، آن 

کـه همـه بـه مرتضـی پنـاه می جوینـد و شمشـیرهای تیزشـان بـا نقش زیبـای او زینت  می بینیـد 

گرفته اسـت.

و بـاور دارنـد کـه زینـت نمـودن شمشـیرها بـا تصویر آن  وصّی پیامبر، سـبب می شـود که هر کس 

کشد، به پیروزی دست یابد. آن ها را از نیام بیرون 

نیـز در دورۀ اخیـر، اسـتاد پولـس سـالمه، قاضـی مسـیحیان در بیـروت، پـس از مطالعـۀ 

همیـن کتـاب مـا، الغدیـر، قصیـدۀ ارزنـدۀ خویـش را بـا نـام عیـد الغدیـر در 3085 بیت سـروده 

یـخ  کـه دربردارنـدۀ تحلیـل و موشـکافی و حکایتگـر حقیقت هـای روشـن، و هم سـویی بـا تار

صحیـح اسـت. ایـن قصیـده در 317 صفحـه بـه چـاپ رسـیده اسـت.

)22(
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»کسـانی که پس از آن که راه راسـت برایشـان روشـن و آشـکار شـد، پشـت کرده بازگشتند ]=مرتّد 

آرزوهـای دراز نهـاد.«  آنـان بیاراسـت و آن هـا را در  بـرای  را[  کافـر شـدند[، شـیطان، ]باطـل  و 

]محّمد/25[

اسـالمی،  یـخ  تار دربـارۀ  خاورشناسـان  نوشـته های  از  برخـی  در  پژوهنـدگان  بسـا  چـه 

هـر  از  شـده  نقـل  مطالـب  بـودن  خالـی  نقـل،  در  امانـت  نوشـتار،  در  ک دامنـی  پا از  نمـادی 

مأخـذی _ هرچنـد نامعتبـر باشـد _ از تحریـف و تصـّرف، برکناری اش از رفتارهای ناشایسـت 

نویسـندگان، و دوری اش از بی بنـد و بـاری را بیابنـد. ایـن، مایـۀ زیبایـی هـر نوشـته و جایـگاه 

هـر  نیـز شایسـتۀ  و  باشـد؛  داشـته  واال  و  بـزرگ  روحـی  هـرگاه  اسـت،  نویسـنده  هـر  ]راسـتین[ 

کسـان پشـت سـر خویـش دروغ نگویـد. بـه  پیش آهنـگ اسـت؛ و پیش آهنـگ 

کـه در تألیف سـبک  سـری می ورزند: »پس  اّمـا در میـان خاورشناسـان، کسـانی هسـتند 

کارشـان نیامـد؛ زیـرا آیه هـای خـدا را  کفایـت نکـرد و بـه  گوش هـا و چشـم ها و دل هاشـان چیـزی را از آن هـا 

گویـا پـس از مـرگ  انـکار می کردنـد و آن چـه ریشـخندش می نمودنـد، آنـان را فروگرفـت.« ]احقـاف/26[ 

ابولهـب در فرودسـِت جهّنـم، هنـوز  از شـعله ور شـدن  پـس  و  نمـرده  نادانـی  ابوجهـل، هنـوز 

گویـی دنیـا بـه پشـت سـر بازمی گـردد و اسـالم همچـون  گمراهـی خامـوش نشـده اسـت؛  آتـش 

کـه در حـال تبدیـل بـه شـعلۀ آتشـی اسـت. خورشـیدی شـده 

کـه مـردم را بـه جاهلّیـت نخسـت و تعصـب  کسـی آمـده  گذشـت روزگاری دراز،  پـس از 

)23(
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نابـود شـدِن  از  کـه پـس  از میـان رفتـه فرامی خوانـد؛ حـال آن  کبـرورزِی  کـور و غـرور بی جـا و 

ی دربارۀ مسـیحی تبلیغ می کند  کبرورزی بر جای نماَند. و خواسـتنی ها، دیگر غرور بی جا و 

کـه در کتابـش بـه کاری شـگفت  کـه از دو سرشـت الهـی و بشـری ترکیـب گشـته؛ و می پنـدارد 

دست زده و چیزی نو آورده است. پس همچون فیلسوف نما، با گرفتگی زبان و درنگ ورزی، 

بـه تحریـف مطالـب می پـردازد و قـرآن کریـم را با رأی حقیر خویش تأویل می نماید و با اندیشـۀ 

غـان مسـیحّیت 
ّ
فروکاسـتۀ خـود، در حدیـث بـه خودرأیـی می پـردازد و پیامبـر اعظـم را از مبل

کـه چیزی جز گمراهی خالص نیسـت. افزون بر  صحیـِح خویـش می دانـد؛ همان مسـیحّیتی 

ایـن، او در نقلـش دروغ می گوید؛ در گزارشـش ناراسـتی مـی ورزد؛ در خیرخواهی  اش ناخالص 

اسـت؛ در نویسـندگی اش دغـل کاری می نمایـد؛ بـه مقـام قدسـی پیامبـر هجـوم مـی آوَرد؛ و از 

کتابحیاة محّمد انجام می پذیرد. کناره می گیرد. و این همه با نام  حّق و حقیقت 

کـه دیـد اسـالم در  گاه  کـه ایـن شـخص، اسـتاد امیـل درمینـگام اسـت. ایـن مـرد آن  هـال 

ایـن روزگار، فریـاد خویـش را بلنـد نمـوده و شـهرتش همه سـوی جهان را فتح کرده و آسـمانش 

گشـته   بـر همـۀ شـرق و غـرب زمیـن ِاشـراف یافتـه و نـورش در هـر بلنـدی و پسـتی پرتوافکـن 

از  ی در سـتایِش بسـیار  گرفتـه و بانـگ رسـای هم کیشـان و کهنـه را فرا نـو و   و پرتوهایـش هـر 

کتـاب آسـمانی  ک نهـاد آن، همـۀ هسـتی را لبریـز نمـوده و ایشـان از  اسـالم مقـّدس و پیامبـر پا

اسـالم و قانون اجتماعی و شـریعت میانه و نظام سیاسـی و برنامۀ اصالحی و راه سراسـر حّق 

کـه بـر پیشـینیان  گـران افتـاد _ چنـان  ی  آن فـراوان دچـار شـگفتی شـده اند، ایـن مطلـب بـر و

گیـر و نورگسـتر  کـه چنیـن قـدرت عظیـم جهان گیـر و چیر گـی فرا گـران افتـاده بـود _  فرومایـه اش 

بـر  کـه  را  فرعون هـا  و  و قیصرهـا  یمـن  و شـاهان  کسـراها  و شـریعت عادالنـۀ درهم شـکنندۀ 

کنیسـه ها و بـزرگان پرستشـگاه های یهـود  کشیشـان و پـدران  اندیشـه ها و باورهـای قبطیـان و 

کـه در محیـط غربـی خویـش، طلـوع اسـالم  ی سـخت اسـت  کـم اسـت، ببینـد. بـرای و حا

گشـتن افـکار مـردم فرهیختـۀ خـود بـه پرتوهـای قـرآن عربـی ارجمنـد، و نشـر  شـرقی و روشـن 

پایی را بنگرد که همچون سـیلی پایه های  یافتـن معـارف جـاودان اسـالم در پایتخت هـای ارو )25(
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گمراهـی و خواسـت های غـرب و فسـاِد سرشـت ها و گمراه گـرِی بدعت هـا را در مغـرب زمین، 

ویران می کند. 

پـا ایـن سـخن را  گـوش خـود از قلـب جهـان ارو کـه بـا دو  ی بـس دشـوار اسـت  بـرای و

از زبـان فیلسـوفان آن بشـنود: »محّمـد بـا تصمیمـی یک پارچـه در همـۀ زندگانـی خویـش، در 

برابـر بت پرسـتی مقاومـت نمـود و حّتـی یـک لحظـه در میـان بت پرسـتی و عبـادت خـدای 

کـه چنیـن نـدا می دهـد: »همانـا  یگانـۀ یکتـا تردیـد ننمـود.«1 یـا از یکـی دیگـر از ایشـان بشـنود 

کـه باطـل بـه پیـش و پـس آن راه نـدارد و بـرای هـر مـکان و زمـان  گیـر  قـرآن قانونـی اسـت فرا

جهان گیـر  ندایـی  بـا  کـه  بشـنود  خـود  هم کیشـان  از  سـوم  شـخصی  از  یـا  اسـت.«2  شایسـته 

کـه پیاپـی نازل شـده اند  می گویـد: »اصـول اسـالم بـر پایـه ای اسـتوار از آیـات روشـن برپـا گشـته 

کمـال رسـاندم و نعمـت خـود را بـر شـما تمـام  و پایان بخـش آن هـا چنیـن اسـت: ›امـروز دیـن شـما را بـه 

کـه در بامـداد و شـامگاه هـر  گـوش خویـش بشـنود  کـردم و اسـام را دیـن شـما برگزیـدم.‹«3 یـا بـا دو 

روز، بـر خـالف کتـاب قـوم او و هـر آییـن دیگـر، قـرآن عزیـز در رادیوها تالوت می شـود و آیه های 

گوش هـای مـردم جهـان برخـورد می کنـد. آن بـا 
زبان هستی در سراسر زمین و از خاوران تا باخترانش با ندای بلند چنین سراید:

»ای پرستندگاِن عیسی! هرآینه عیسی و هوادارانش و نیز موسی، همگی خدمتگزاران محّمد 
هستند.«4

کتـاب  و  اسـالم  بـه  و  گرفتـه  خشـم  و  یـده  ورز تعّصـب  مـرد،  ایـن  کـه  اسـت  جـا  ایـن 

کینـه بـه آن نظـر افکنـده و بـرای دفـاع از آییـن خویـش   و پیامبـر آن خشـمگینانه نگریسـته و بـا 

گشـته و بـا سـینه ای برافروختـه از خشـم بـر ضـّد حـق، صـدای نفـس  و عقیـدۀ باطلـش آمـاده 

همـراه بـا نالـه خویـش را بلنـد نمـوده و بـا درآمیختـن راسـت و دروغ، بـه نـام اسـالم و زندگانـی 

کاستری. کنت هنری دو  1. سخنی از 

2. سخنی از مسیو اسنایس.

3. سخنی از دکتر نجیب ارمنازی.

ی)د.627(�
ّ
4. بیت هایی از شاعر توانای بکرپرداز، ابوالوفاء راجح حل
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کـه بـا آموزه هـای مسـیحّیت  ]امـر[ بـر ایشـان مشـتبه شـد.« ]نسـاء/157[ را چنـان تأویـل می نمایـد 

گمراهی های ]مردم[ جزیرة العرب، انکار  که از جملۀ  گردد )ص112(. او بر آن اسـت  سـازگار 

ی فقـط بشـر اسـت )ص113(. نیـز بـاور  کـه و کـردن الوهّیـت مسـیح و اعتقـاد بـه ایـن اسـت 

گاه نبـود  کـه پیامبـر، خـود را برتـر از همـۀ باورهـا می شـمرد، زیـرا بـه مسـیحیت صحیـح آ دارد 

ی پیامبـر اعظـم را صحرانشـین سـختگیر متعّصـب می خوانـد )ص115(! )ص114(. نیـز و

کـه بـه تبلیـغ مسـیحّیت و دعـوت بـه آن  ی اسـت  ایـن بخشـی از افسـانه  پردازی های و

ی پـی بـرده، درمی یابند  کتـاب و بازمی گـردد. بـا همیـن مقـدار، پژوهنـدگان بـه هـدف و ارزش 

کـه  کـه او در میـل و خواهـش نفـس خویـش فروافتـاده، بـه سـود خـود سـخن می گویـد، بـی آن 

 بدانـد پاسـداران ایـن دیـن _ دیـِن همـان مـرد صحرانشـین سـختگیر متعّصـب! _ هوشـیارند 

گـرد ایـن حریـم پـاس می دهنـد و مقصدهـای ناپیـدا را درمی یابنـد و از حریـم مقـّدس  گردا و 

 اسـالم در برابـر هـر غوغـا و هیاهـو و همهمـه و دروغ و بهتـان و سـخن باطـل دفـاع می کننـد 

کـه  کی هـای جاهلّیـت دور نـگاه می دارنـد: »جـز ایـن نیسـت  و سـاحت آن را از پلیدی هـا و ناپا

کسانی دروغ می بافند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ و آنانند دروغ گویان.« ]نحل/105[

کــه ایــن مــرد بــه هــم درآمیختــه، بــه  کــه دربــارۀ همــۀ بهتان هــای شــرم آوری  گــر خواهیــد  ا

کتاب هــا را بخوانیــد: الهــدی الــی دیــن المصطفــی  کــه ایــن   حقیقــت دســت یابیــد، بــر شــما بــاد 

و الّرحلــة المدرســّیه؛ و جــز آن دو از نوشــته های شــیخ مــا، پیشــوای مجاهــد حّجــت، شــیخ 

که دیگر بزرگان اّمت تألیف نموده اند. محّمد جواد بالغی نجفی؛ و آن چه 

فرومایگی شرق یا انحطاط عرب

بزرگانشـــان،  بـــه  رســـد  چـــه  اســـالمی،  اّمـــت  ســـاده دالن  بـــر  کـــه  نیندیشـــم  چنیـــن 

بمانـــد؛  پوشـــیده  دروغـــی  بـــه  آمیختـــه  کتاب هـــای  چنیـــن  از  شـــده  قصـــد   هدف هـــای 

کـــه آن چـــه را آن قلم هـــای مـــزدوِر عناصـــر  ـــه ایشـــان فرمـــان نمی دهـــد  ـــز ب ـــان هرگ و خَردهـــای آن

ـــرم  ـــاس ش ـــش احس ـــود خوی ـــه در وج ک ـــس  ک ـــر  ـــد؛ و ه ـــار یاب ـــته اند، انتش ـــت نوش ـــت جاهلّی پس
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کـه محّمـد کتابـی عربـی آورده،   ی بـاور دارد  محّمـد، بـه تبلیـغ مسـیحّیت پرداختـه اسـت.1 و

کـه مضمونـش ماننـد دیدگاه هـای یـک مسـیحی اسـت و هماننـد یـک مسـیحی سـخن گفتـه 

که محّمد یکی از پیامبران بوده است)ص100(� است؛ با ذکر این 

کـه مسـیحیان  کـه مسـیحّیت بـر محّمـد تأثیـر داشـته؛ و اّدعـا می کنـد  ی بـر آن اسـت  و

سـبب بیـداری شـعور دینـی محّمـد پیـش از بعثتـش شـدند)ص100(. نیـز در قـرآن، اصـول 

کـه تأییـد روح القـدس بـرای عیسـی ذاتـی  مسـیحّیت را می یابـد)ص106(. او معتقـد اسـت 

کـه  کـه عیسـی دارای عصمتـی بـود  بـود و بـرای موسـی و محّمـد، عَرضـی. نیـز بـر آن اسـت 

کـه مسـیحّیت  محّمـد نداشـت؛ و ایـن در خـود قـرآن هـم آمـده اسـت.2 همچنیـن می گویـد 

نیـز  )ص118(.  می افزایـد  آن  بـه  نیـز  را  چیزهـا  برخـی  و  می گیـرد  بـر  در  را  اسـالم   ]تمـام[ 

سـازگار  نیـز  افسـانه گرا  ذوق  بـا  کـه  عرفانـی  معنایـی  بـه  می دانـد،  خـدا  پسـر  تنهـا  را  مسـیح 

کـه قـرآن بـه مسـیحّیت صحیـح فرامی خوانـد؛ یعنـی  افتـد)ص110(. همچنیـن بـر آن اسـت 

گـرد آمـدن دو سرشـت در یـک شـخص )ص107  اعتقـاد بـه الوهّیـت و بشـرّیت مسـیح، و 

ی بیشـینۀ آرای سسـت خویـش را بـه قـرآن مقـّدس نسـبت می دهـد و بـر آن اسـت  و 112(. و

ی، واپسـین  کـه قـرآن همـۀ حقیقـت در ایـن موضـوع را در بـر نمی گیـرد )ص109(. بـه بـاور و

می تـوان  و  اسـت  ثقفـی  یوسـف  بـن  حّجـاج  سـاختۀ  شـده،  اعتمـاد  بـدان  کـه  قـرآن  نسـخۀ 

کنـون هسـت، تـالوت نمـود. نیـز او معتقـد  کـه ا گونـه ای جـز آن چـه  مصحـف شـریف را بـه 

کـه عالمـان توحیـد هـم بـه الوهّیـت مسـیح اعتقـاد دارنـد )ص109(. همچنیـن فاصلـه  اسـت 

و شـکاف میـان مسـلمانان و مسـیحّیان را نتیجـۀ سـوء تفاهـم می دانـد و دوری میـان ایـن 

عقـل  ی،  و بـاور  بـه  می شـمارد.  اسـالم  دانشـوران  و  قـرآن  تفسـیرگران  اندیشـۀ  از  ناشـی  را   دو 

یـخ، بـر صلیـب نشـدن مسـیح را امـری عجیـب می داننـد؛ و اعتقـاد مسـلمانان بـه ایـن  و تار

 کـه مسـیح بـه صلیـب کشـیده نشـده، باطـل اسـت و آیـۀ داللـت کننـده بر ایـن مطلـب، ابهام 

ی ایـن سـخن خـدای تعالـی: »نـه او را کشـتند و نه بر دار کردند؛ بلکه  و پیچیدگـی دارد)ص111(. و

1. حیات محمد از امیل درمنگام، ص 124 _ 143. )غ.(
که نشانگر این مطلب است، به ما نشان می داد. 2. کاش وی آیه ای را 
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کـه بـا آموزه هـای مسـیحّیت  ]امـر[ بـر ایشـان مشـتبه شـد.« ]نسـاء/157[ را چنـان تأویـل می نمایـد 

گمراهی های ]مردم[ جزیرة العرب، انکار  که از جملۀ  گردد )ص112(. او بر آن اسـت  سـازگار 

ی فقـط بشـر اسـت )ص113(. نیـز بـاور  کـه و کـردن الوهّیـت مسـیح و اعتقـاد بـه ایـن اسـت 

گاه نبـود  کـه پیامبـر، خـود را برتـر از همـۀ باورهـا می شـمرد، زیـرا بـه مسـیحیت صحیـح آ دارد 

ی پیامبـر اعظـم را صحرانشـین سـختگیر متعّصـب می خوانـد )ص115(! )ص114(. نیـز و

کـه بـه تبلیـغ مسـیحّیت و دعـوت بـه آن  ی اسـت  ایـن بخشـی از افسـانه  پردازی های و

ی پـی بـرده، درمی یابند  کتـاب و بازمی گـردد. بـا همیـن مقـدار، پژوهنـدگان بـه هـدف و ارزش 

کـه  کـه او در میـل و خواهـش نفـس خویـش فروافتـاده، بـه سـود خـود سـخن می گویـد، بـی آن 

 بدانـد پاسـداران ایـن دیـن _ دیـِن همـان مـرد صحرانشـین سـختگیر متعّصـب! _ هوشـیارند 

گـرد ایـن حریـم پـاس می دهنـد و مقصدهـای ناپیـدا را درمی یابنـد و از حریـم مقـّدس  گردا و 

 اسـالم در برابـر هـر غوغـا و هیاهـو و همهمـه و دروغ و بهتـان و سـخن باطـل دفـاع می کننـد 

کـه  کی هـای جاهلّیـت دور نـگاه می دارنـد: »جـز ایـن نیسـت  و سـاحت آن را از پلیدی هـا و ناپا

کسانی دروغ می بافند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ و آنانند دروغ گویان.« ]نحل/105[

کــه ایــن مــرد بــه هــم درآمیختــه، بــه  کــه دربــارۀ همــۀ بهتان هــای شــرم آوری  گــر خواهیــد  ا

کتاب هــا را بخوانیــد: الهــدی الــی دیــن المصطفــی  کــه ایــن   حقیقــت دســت یابیــد، بــر شــما بــاد 

و الّرحلــة المدرســّیه؛ و جــز آن دو از نوشــته های شــیخ مــا، پیشــوای مجاهــد حّجــت، شــیخ 

که دیگر بزرگان اّمت تألیف نموده اند. محّمد جواد بالغی نجفی؛ و آن چه 

فرومایگی شرق یا انحطاط عرب

بزرگانشـــان،  بـــه  رســـد  چـــه  اســـالمی،  اّمـــت  ســـاده دالن  بـــر  کـــه  نیندیشـــم  چنیـــن 

بمانـــد؛  پوشـــیده  دروغـــی  بـــه  آمیختـــه  کتاب هـــای  چنیـــن  از  شـــده  قصـــد   هدف هـــای 

کـــه آن چـــه را آن قلم هـــای مـــزدوِر عناصـــر  ـــه ایشـــان فرمـــان نمی دهـــد  ـــز ب ـــان هرگ و خَردهـــای آن

ـــرم  ـــاس ش ـــش احس ـــود خوی ـــه در وج ک ـــس  ک ـــر  ـــد؛ و ه ـــار یاب ـــته اند، انتش ـــت نوش ـــت جاهلّی پس
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کـــه دســـت  کـــه در چنـــان آثـــاری فایـــده ای مهـــم نهفتـــه باشـــد  و حیـــا داشـــته باشـــد، نیندیشـــد 

شـــرق، یعنـــی پایتخـــت دانـــش دنیـــا و مرکـــز اســـتقرار پرچـــم هـــر فضیلـــت و ویژگـــی اجتماعـــی 

کوتاه باشد. ستودنی، از آن 

کـه در میـان چنـان سـخنانی، آسـودگاهی  گاهـی راه نمی یابـد  بـه اندیشـۀ هیـچ انسـان آ

گردد یا یکی از آن اسـتادان خاورشـناس، اندیشـه ای شایسـته و تازه  در سـایۀ حقیقت یافت 

بـرای اصـالح جامعـه در شـؤون اجتماعـی و اخالقـی و سیاسـی و ادبـی و معنـوی آورده باشـد 

کتـاب و سـّنت خویـش نیـاورده باشـد. دور اسـت ایـن از پیامبـر  کـه پیامبـر اسـالم آن را در 

گشـته اسـت! کامل سـازی بزرگواری هـای اخالقـی مبعـوث  کـه بـرای  اصـالح 

که از تسلط و چیرگی بر شرق بهره مند است، چه نیازی به ترجمۀ این  پس اّمت عرب 

ک دامنی و عّفت و درستی و امانت و حّق و حقیقت دارد؟ آثار تهی از ادِب دین و دانش و پا

این انحطاط و فرومایگی چیست که در اّمت عرب راه یافته و _ پناه بر خدا! _ به این کتاب های 

رسواگر سخت نیازمند گشته؛ کتاب هایی تألیف افراد سست]اندیشه[ و تباه]فکر[ که دستشان از 

هر خیر تهی است و گمراهی، سرشت و روش دیرین ایشان است؟

چگونه اّمت اسالمی به چنین کتاب هایی نیاز دارد _ که نیاز ندارد و هرگز  نیز  نیاز  نخواهد 

که  کتاب اجتماعی  کتاب عربی مقّدس خویش است؛ همان  که دارای  داشت _ حال آن 

باطل به پیش و پس آن راه ندارد و در آن تردیدی نیست و هدایتگر تقواپیشگان است و از آداب 

که پایۀ آن ها حکمت، بنیانشان عدل و  اجتماعی و مصلحت های همگانی سخن می گوید 

کی و مهرورزی است؟ احسان، و وجه جامع آن ها عّفت و پا

کـه سـّنت پیامبـر را بـا خـود  چگونـه ایـن اّمـت بـه آن کتاب هـا نیازمنـد اسـت، در حالـی 

کیفـری  گزیـدۀ اجتماعـی و احـکام حقوقـی و  از حکمت هـای   دارد؛ همـان سـّنت سرشـار 

کـه سـامان یافتگِی هسـتی در سـرکوب سـتم ها و پاسـداری از  و مدنـی و دفاعـی و هـر آن چـه 

حقوق و برنامۀ زندگی دنیا و آخرت و حفظ بهداشت و مصلحت های عمومی و اصول ترّقی 

)29(
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ـم هدایـت 
َ
گمراهـی و درس هـای پیشـرفت در عال  و اسـباب نجـات بشـر از چنـگال نادانـی و 

و شایستگی، بر پایۀ آن است؟

کــه زندگــی سیاســی و روح وحــدت اجتماعــی و ویژگی هــای  ایــن همــان ســّنتی اســت 

گیــر اخالقــی و فضیلت هــای معنــوی و حقــوق نوعــی و شــخصی را اســتوار نمــوده؛ همــان  فرا

کــه نظــام زندگــی نــوع انســان و تدبیــر امــور جامعــۀ بشــری در همــۀ دوره هــای دنیــا   حقوقــی 

و سده های بسیارش، بر آن استوار است.

کـه برنامـۀ اصـالح زندگانـی را  کتاب هـا نیـاز دارد؛ حـال آن  چگونـه چنیـن اّمتـی بـه آن 

گرایـش به نیکی ها  کـه دربردارنـدۀ مایه هـای امنّیـت و آرامـش و صلـح و توافق و  پیـش رو دارد 

کتـاب  یسـمان تمـّدن صحیـح و بلندپایـه، و دیـن مبیـن اسـت؛ یعنـی  و پرهیـز از هـر ُبرنـدۀ ر

از  را فروتـر  کـه فیلسـوفان دنیـا آن  گـردآوردۀ سـید رضـی،  امـام امیرالمؤمنیـن،  از  نهـج البالغـه 

گفتار خالق و فراتر از سخن مخلوق می دانند؟

ای مــادرش؛ بــه عــزای او بنشــین! ای شــرقی مســلمان! بــا مــن بیــا تــا از اســتاِد فلســطین، 

گمراهــی اســت،  کــه لبریــز از  کتــاب، حیــاة محمــد،  محّمــد عــادل زعیتــر، دربــارۀ ترجمــۀ ایــن 

کردار، مرتکب زشتی شده است. گفتار و  یده و در  که بس شرارت ورز کنیم؛ همو  سؤال 

ترجمـه اش،  مقّدمـۀ  در  سـخنش  ایـن  بـا  عـرب  اّمـت  بـر  بزرگـش  جنایـت  دربـارۀ  او  از 

آلـوده  تهمـت  بـه  را  اعظـم  پیامبـر  سـیرۀ  حقیقت هـای  خاورشناسـان،  »همانـا  می پرسـیم: 

کـه نویسـندگان  گشـته  کار ایشـان سـبب  کرده انـد؛ و در ایـن، تردیـدی نیسـت. شـاید همیـن 

عـرب از ترجمـۀ تألیفـات آنـان بـه زبـان عربـی پرهیـز کننـد؛ اّمـا تهـی نهـادن زبـان عربـی از این 

تألیفـات، بـه هـر حـال، نقصـی در حرکـت علمـی مـا بـه شـمار می آیـد.«

گشته _ و همانا  که دست جاهلّیت مرتکب  چگونه تهی نهادن زبان عربی از جنایتی 

حقیقت ها را به تهمت آلوده نموده _ نقصی در حرکت علمی ما به شمار می آید؛ حرکتی 

کتاب و سّنت مدار دانش جهان، مایۀ بصیرت  کتاب و سّنت انجام می پذیرد؟  که بر مدار 

یا  فیلسوف شرقی  و مقصود هر  گمشدۀ هر حکیم،  فرهیخته،  روشن اندیش، هدف هر  هر 
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کتاب می گوید: »مهم ترین مأخذها در روشن سازی  ف در مقّدمۀ 
ّ
غربی است. خوِد این مؤل

مأخذها  این  صحیح تریِن  قرآن  و  سیره اند؛  و  حدیث  کتاب های  و  قرآن  محّمد،  زندگانی 

گرچه از همۀ آن ها فشرده تر است.« است، 

گمراهــی تألیــف نمــوده، بــه زبــان  کاش زعیتــر هــم در پرهیــز از ترجمــۀ آن چــه دســت 

یــج ســخنان فســاد انگیــز  ی می نمــود و قلــم خویــش را از ترو عربــی، از نویســندگان عــرب پیــرو

گاهی دهــی بــه خواننــده  گونــه حاشیه نویســی بــر آن و یــا آ در جامعــۀ اســالمی، بــدون هیــچ 

ــن  ــا ای ــن ب ــه م ک ــد  ــان نکن گم ــده  ــد: »خوانن گوی ــود،  ی، خ ــت! و ــاد آن، بازمی داش ــارۀ فس درب

ــه اعتقــاد مــن، در بســیاری از آن هــا،  ــه ب ک ــی  ــف در همــۀ نظرّیاتــش همداســتانم؛ نظرّیات
ّ
مؤل

ــده اســت.« ی پوشــیده مان ــر و حقیقــت ب

ای مـادرش؛ بـه عـزای او بنشـین! بـه کـدام بهـای انـدک یـا بسـیار، شـرافت اّمتـش، شـکوه 

کـدام هـدف دور،  کتـاب و سـّنتش را فروختـه اسـت؟ بـا  آیینـش، بزرگـی قومـش، و قداسـت 

خـود را بـا امیـل درمنـگام همـراه و همـگام نمـوده و بـا ترویـج آن سـخنان باطـل و گمـراه کننـده 

یـده و نـام نیـک سـرزمین عزیزش مصـر و جامع  کـه بـا آیینـش نمی سـازد، بـا اسـالم دشـمنی ورز

کم بهـا  سـخنان  ایـن  انتشـار  بـا  را  توانایـش  نویسـندگان  و  کدامـن  پا اسـتادان  و  آن   األزهـر 

و گمراه  گـر در چاپخانه هـای آن _ کـه بایـد بـر آن ها تأّسـف خورد _ آلوده کرده اسـت؛ حال آن که 

کـه بـر وی چیره بـوده، افکار و اندیشـه هایش  ـف بـا حسـن نّیتـی 
ّ
خـود در مقّدمـه می گویـد: »مؤل

از لغزش خالی نیست.«

کــه مســیح،  کاش مــن و مردمــم می دانســتیم: مــا را چــه نیــاز اســت بــه حســن نّیــت کســی 

عیســی بــن مریــم، را دارای مقــام الوهّیــت می شــمارد و او را یگانــه پســر خــدا می دانــد؟! چــه 

گمراهــی کتابــش در مســیر   چیــز از حســن نّیــت او حکایــت می کند،حــال  آن  کــه هــر صفحــۀ 

کمتــر صفحــه ای از آن صفحــات، خالــی از مطالــب بی ارزشــی اســت  و ناســودمندی اســت و 

که از بدِی باطن، فساد نّیت، و پلیدِی اندیشۀ او نشان دارد؟
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آری؛ آن چـه مـن می بینـم _ و مؤمـن بـا نـور خدا می نگرد _ آن اسـت که مترجـم از دروغ ها 

کـه بیانگـر گرایش هـا و خواسـت های امـوی اسـت، خشـنود  و بافته هـای ناراسـت ایـن کتـاب 

بـه  بـه اخـالق نیـک پشـت نمـوده و  گشـته و  بـرادر شـغال  گشـته و بدیـن سـبب، سـگ زرد 
ی آورده و شـّن بـا طبقـه سـازگار آمـده اسـت.1 بدُخلقـی رو

خانـدان  دربـاره  دروغیـن،  و  فرومایـه  سـخنان  بـا  ـف 
ّ
مؤل کـه  گشـته  خشـنود  ی  و آری؛ 

یخـی سـاختگی را حکایـت نمـوده  گزنـده بـر قلـم آورده و تار ک سـخنانی نیشـدار و  پیامبـر پـا

کـه بـا روحیـۀ پلید  ک و شـرافت خاندانـش را خدشـه دار کنـد؛ بـدان سـان  تـا کرامـت پیامبـر پـا

کوچـک جلـوه می دهـد و نـام نیـک ایشـان  امـوی سـازگار اسـت و خانـدان پیامبـر را نـزد مـردم 

امـوری چـون  را برنمی تابـد؛  انسـانی آن  کـه قانـون طبیعـت و شـرافت  امـوری می آالیـد  بـه  را 

می گویـد: ی  و زشـت رفتاری.  و  بدمعاشـرتی،  تندخویـی، 

ینـب بود و آن گاه  »فاطمـه ترشـرو و در زیبایـی فروتـر از رقّیـه و در هوشـمندی پایین تـر از ز

کـه علـی بـن ابی طالـب او را خواسـتگاری نمـوده، از  ی خبـر داد  کـه پـدرش از پشـت پـرده بـه و

کـه او بسـیار دلیر بـود. با این  آن خبـر نداشـت و علـی را زشـت رو و اندک مایـه می شـمرد، بـا آن 

ید، به او رغبت نداشت)ص197(� ی رغبت می ورز حال، علی بیش از آن چه فاطمه به و

ی بـود؛ زیـرا دو چشـم بـزرگ بـا پلک هـای ضعیـف و بی حالـت داشـت   علـی زشـت رو

یختـه بـود.  و اسـتخوان بینـی اش فروافتـاده بـود و شـکمی بـزرگ داشـت و مـوی پیـِش سـرش ر

ی دلیـر، پرهیزگار، راسـتگو، وفاپیشـه، مخلص، و صالح بود همـراه با ]قدری[  بـا ایـن همـه، و

سسـتی و تردید ... .

علی در برابر مشتی خرما، ناله کنان برای نخلستان یکی از یهودیان آب می کشید و چون 

با آن مشت خرما بازمی گشت، ترشرویانه به همسرش می گفت: ›بخور  و فرزندان را بخوران.‹ ��� �

پـس از هـر سـتیز ]بـا همسـرش[، علـی خشـم می گرفـت و به مسـجد می رفت تـا در آن جا 

کـه از قّصـه ای برگرفتـه شـده اسـت. َشـّن نـام مـردی اسـت و طبقـه نـام زنـی. بنگریـد بـه: مجمـع  1. ایـن َمَثلـی اسـت رایـج 
األمثـال:321/2 معـادل فارسـی ایـن َمَثـل »در و تختـه بـا هـم جـور آمـده« اسـت. )ن.(
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بخوابـد؛ و پدرزنـش بـا دسـت خویـش بر شـانۀ او می نواخت و اندرزش مـی داد و تا مّدتی میان 

او و فاطمـه آشـتی برقـرار می نمـود. یـک بـار پیـش آمـد کـه پیامبـر در خانـۀ خود، دختـرش را در 

کـه از ضربۀ مشـت علی می گریسـت. حالـی دیـد 

کـه بـرای خشـنود سـاختن دختـرش، جایـگاه و سـابقه علـی در اسـالم را  محّمـد بـا آن 

کـم توّجـه می نمـود و دو دامـاد امـوی پیامبـر، عثمـان بزرگـوار و ابوالعاصـی،  می سـتود، بـه او 

بیـش از علـی بـا ایشـان نرمـی و مهربانـی می کردنـد.

کاری نمی کنـد و خـود  کـه پیامبـر بـرای خوشـبختی دختـرش  علـی از ایـن رنـج می ُبـرد 

گـذار  ی وا بـه و کـه پیامبـر فرماندهـی را  بـزرگ نمی شـمارد؛ چـرا  کارهـای  کننـده  ی را اداره  و

ی می نهـاد)ص199(� بـر عهـدۀ و را  گرچـه زدِن سـرها  نمی نمـود، 

کــه  ــا همســران پیامبــر  یارویــی علــی و فاطمــه ب کــه هنــگام رو ــود  ــر از ایــن، اّتفاقــی ب بدت

یــغ  گــروه، رخ مــی داد و فاطمــه بــا در کشــمکش ایــن دو   دشــمن آن دو بودنــد، و در جریــان 

که جانب دخترانش را نمی گیرد.« و حسرت، پدرش را سرزنش می نمود 

کـه ایـن مـرد چهـرۀ کتـاب خویـش  یخـی دیگـری هسـتند  جـز این هـا نیـز جنایت هـای تار

را بـا آن هـا سـیاه نموده اسـت.

گویی هیچ بدی نکرده است! کند،  کردار زشتش پوزش خواهد و جبرانش  آن که از 

گیرند، روا است1 گر بر او خشم  ا

ـف _ خداونـد گوش هایـش را قطـع کنـد! _ را سـرزنش نمی کنـم، هـر چنـد سـخنان 
ّ
مـن ایـن مؤل

ی از مردمی اسـت که بر اسـالم به سـختی خشـم می ورزند   باطل و دروغین آورده اسـت؛ زیرا و

کتابـش نشـانگر همـۀ زشـتی ها و پیـدا و پنهـان او  و بـا ایـن حـال، بـه خیـر او امیـد نیسـت و 

1. در طبـع تهـران و مرکـز الغدیـر بـه اشـتباه آمده اسـت: »ما اسـاء َمـن أعقب.« ولی در طبع نجف که نخسـتین طبع الغدیر 
اسـت: »مـا اسـاء َمـن أعتـب.« آمـده کـه همیـن درسـت اسـت.  آن چـه ترجمـه کردیـم، مضمـون درسـت ایـن َمَثل اسـت، 

ولـی گویـا جنـاب مؤلـف، بـا تسـامح، »أعتَب« را بـه معنای »َعَتـَب« به کار برده انـد. )ن.(

)33(



35 تعصب های جاهلّیت نخست

کـه بـر اسـالم و شـرق و عـرب جنایـت روا  اسـت. همـۀ سـرزنش و نکوهـش از آِن مترجـم اسـت 
کامـی در یافتـن  کـه خـود را از آنـان می شـمارد. آری؛ قحطـِی سـخت، بـه نا داشـته، حـال آن 

گاه می انجامد1 و هر جنسی به جنس موافق خویش میل می نماید. چرا

کتـاب هسـت، چیـزی جـز  کـه در آن  همـۀ سـخنان سـاختگی و نسـبت های دروغیـن 
اّمـت  چـه  آن  بـا  و  دارد  مخالفـت  صحیـح  یـخ  تار بـا  کـه  نیسـت  سـبک مغز  فـردی  کلمـات 

ک اسالم بدان خبر داده، در تضاّد است. اسالمی بر آن همداستانند و پیامبر پا

اسـت)؟(:  سـازگار  پـدرش؟ص؟  سـخن  ایـن  بـا  فاطمـه،  دربـارۀ  ی  و دروغ بسـتن های  آیـا 
کـه صـورت بشـر دارد و هـرگاه بـه  »فاطمـه بانویـی بـا صـورت انسـان و سرشـت بهشـتی اسـت 

بهشـت اشـتیاق می یابـم، او را می بوسـم.« ]تاریـخ بغـداد خطیـب بغـدادی: 87/5[

یـا بـا ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟: »دختـرم، فاطمـه، بانویـی بـا صورت انسـان و سرشـت 
کـه صـورت آدمـی دارد.«  )الّصواعـق المحرقـه: ص96 ]ص160[؛ إسـعاف الّراغبیـن:  بهشـتی اسـت 

ص172 بـه نقـل از نسـائی(

یا با این گفتار ایشان؟ص؟: »فاطمه ستارۀ ناهید ]یا: شکوفۀ گل[ است.« ]ُنْزَهُة الَمجاِلس: 222/2[

یا با این سـخن مادِر انس بن مالک: »فاطمه همانند ماه شـب چهاردهم یا خورشـیدی 

کـه از پـِس ابـر بیـرون آید _ و سـفیِد آمیخته به سـرخ و دارای  پوشـیده در ابـر سـپید بـود _ آن گاه 

مویـی سـیاه بـود و بیـش از همـه بـه رسـول خدا؟ص؟ شـباهت داشـت، و به خدا سـوگند! چنان 

که شـاعر سـروده است: بود 

گیسـوان سـیاه انبوهـش را بـا خـود بـر زمیـن می کشـد و در آن  کـه چـون بایسـتد،  سـپیدرویی 

ناپیدا می شود.

کـه او را  گیسـوان شـبی تاریـک اسـت  گیسـوان، روزی آفتابـی اسـت و آن  گویـا او در میـان آن 

گرفتـه اسـت.  ]پوشـانده و[ فرا

کم: 161/3 ]176/3[( )المستدرک علی الصحیحیِن حا

کارها در بدی و خوبی با هم تناسب دارند. ]مجمع األمثال:1316/1)غ.([ 1. َمَثلی است یعنی 
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ی را زهـرا لقـب داده انـد و همـگان بـر ایـن لقـب همداسـتانند، از همیـن  کـه و نیـز ایـن 

واقعّیـت ]یعنـی جمـال صـورت[ پـرده برمـی دارد.

اّم المؤمنین  با آن مطالب خودرأیانه دربارۀ فهمیدگی و اخالق فاطمه، این سخن  آیا 

خدیجه؟اهضر؟ سازگار است)؟(: »فاطمه در شکم مادرش سخن می گفت و چون زاده شد، در 

گرفت.« ]سیرۀ  که بر زمین فرود آمد، سجده نمود و انگشت خویش را باال  نخستین لحظه ای 

: ج5، قسمت دوم، ص211؛ ذخائر العقبی: ص45؛ ُنْزَهُة الَمجاِلس: 227/2[
ّ

مال

کــه در روش، وقار، رفتار، و ســخن، در ]همۀ  یــا ایــن ســخن عایشــه: »هیــچ کــس را ندیــدم 

حالت هــای[ برخاســت و نشســت خویــش، بیــش از فاطمــه بــه رســول خدا شــبیه باشــد. 

ی را می بوســید  ی بــر رســول خدا درمی آمــد، ایشــان بــه ســوی او برمی خاســت و و  هــرگاه و
و خوش آمدش می گفت و دستش را می گرفت و در جای خویش می نشانید.«1

کـه  کـس را ندیـدم  همیـن روایـت را بیهقـی )الّسـنن: 101/7( چنیـن آورده اسـت: »هیـچ 

گفتار به رسول خدا؟ص؟ شبیه باشد ... .« بیش از فاطمه، در سخن و 

آیا دروغ پردازی های درمنگام دربارۀ امام علی _ صلوات اهلل علیه _ و نازیبا بودن چهرۀ وی و این 

زیبایی چشم نواز  وی  این سخنان که دربارۀ  با  بوده،  ترشرو  و  را زشت می شمرده  او  فاطمه  که 

رسیده، سازگار است)؟(: »همانا وی مانند ماه شب چهاردهم زیباروی بود؛ گویا گردنش آبریز نقره 

 155/2 ِضره:  الّنَ الّریاض  ]1123/3[؛   469/2 اإلستیعاب:  ]ص233[؛  ص262  صّفین:  )کتاب  بود 

غات، 
ّ
]97/3[؛ وُنْزَهُة الَمجاِلس: 204/2(؛ و دندان هایی همواره خندان داشت )تهذیب األسماء و الل

)ِحلیة  بود.«  مروارید  رشتۀ  همچون  دندان هایش  می  خندید،  که  گاه  آن  و  نووی]349/1[(  امام 

کر: 35/7 ]473/8[؛ المحاسن و المساوئ: 32/1 ]ص47[( األولیاء: 84/1 ؛تاریخ مدینة دمشق ابن عسا

1. ایـن روایـت را حافـظ ابن  ِحّبـان ]الّصحیـح: 403/15[ چنـان کـه در ذخائر العقبی)ص40( آمده؛ حافظ ِترِمذی ]السـنن 
الکبری: 657/5[ ضمن صحیح شـمردن آن؛ حافظ عراقی در تقریب األسـانید و ترتیب المسـانید، چنان که در شـرح 
آن نوشـتۀ خـود وی و پسـرش)150/1( آمـده؛ ابن  عبدَرّبـه )الِعقـد الفریـد: 3/2 ]7/3[(؛ و ابن َطلحـۀ شـافعی )مطالـب 

الّسـؤول: ص7( و إسـعاف الّراغبیـن)ص171( بـا ذکر سـند آورده اند.

19/3
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گفتـــار ابواألســـود دؤلـــی در یکـــی از بیت هایـــش ســـازگار   و چگونـــه ســـخنان وی بـــا ایـــن 

است )؟(:

ــوان  ــاب و ت ــدگان ت ــه بینن ک ــی  ــارده را می بین ــب چه ــاه ش ــری، م ــراب بنگ ــه روی ابوت ــرگاه ب ه

دیدنــش را ندارنــد. 

مه تألیف سبط: ص104 ]ص181[(
ُ
)تذکرة خواص األ

آری:
بـه ایـن جوانمـرد حسـد ورزیدنـد؛ زیـرا بـه فضلـش نرسـیدند. و بدیـن سـان، ]برخـی از[ مـردم، 

گشـتند؛ کین توزانـش  دشـمنان و 

کین توزی، او را زشت روی خوانند. که از حسد و  همچون هووهای زنی زیبا 

کـه ایـن مـرد بـا درشت سـخنی دربـارۀ  آیـا وجـدان آزادت دربـارۀ علـی همـان را می گویـد 

کـه علـی همـان کـس اسـت که در  ی آورده، بـه او نسـبت سسـتی و تردیـد می دهـد؛ حـال آن  و

کارهـای سـنگین و هراس انگیـز درگیـر می شـده و در آوردگاه هـا و جنگ هـا، در میانـه و پهنای 

کـه رسـول خدا دیـن مسـتقیم را آشـکار نمـود، در هـر  جنـگاوران شمشـیر مـی زده و از هنگامـی 

کـه در بسـترش خوابیـد و جـان  بـال و مصیبـت، انـدوه را از چهـرۀ ایشـان مـی زدود تـا آن زمـان 

خـود را فدایـش نمـود؛ ]و حـال بـر همیـن منـوال بـود[ تـا در جایـگاه پسـین خـود آرام یافـت؟

ی نازل  آیـا علـی همـان مجاهـد یگانـه ای نیسـت که این سـخنان خدای تعالی دربـارۀ و

کـه بـه خـدا و روز  کـردن مسـجد الحـرام را بـا ]ایمـان و عمـِل[ آن کـس  شـد)؟(: »آیـا آب دادن حاجیـان و آبـاد 

واپسـین ایمـان آورده و در راه خـدا جهـاد کـرده، برابـر می داریـد؟« ]توبـه/19[؛ »و از مـردم کـس هسـت کـه جان 

خویـش به ُجسـتِن خشـنودی خدا می فروشـد.« ]بقـره/207[

بنگرید به: همین کتاب، جلد دوم، ص47 و 53�

کـه علـی از شمشـیرزدن با مردان و دفـاع از مقام قدسـی پیامبر فارغ  پـس چـه هنـگام بـود 

ی نسـبت سسـتی یـا تردیـد داده شـود؟ ایـن  کارهـا، بـه و کاری از  کـه در  بـود تـا درسـت باشـد 

کـه سـخن باطـل، انـدازه و نهایتـی ندارد. نیسـت جـز  آن 
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کدامنـش چنـان رفتـار زشـتی  کـه بـا همسـر پا کـرد  آیـا دربـارۀ امیرالمؤمنیـن تصـّور تـوان 

ی می فرمـود: »تـو بـه صـورت و سـیرت، هماننـد منـی؛ و  کـه پیامبـر بـه و داشـته باشـد؛ حـال آن 

که خود از آن درختم.«؟ ]تاریخ بغداد خطیب: 171/11[ از درخت من هستی 

نیک ُخلق ترینشـان  و  خردمندتریـن  و  خویـش  امـت  برتریـِن  را  ی  و پیامبـر؟ص؟  چگونـه 

اسـت.«؟ و خردمندترینشـان  داناتریـن  و  مـن  امـت  برتریـِن  و می فرمـود: »علـی  می شـمرد 

کـه از همـۀ امـت مـن در  کسـی درآوردم  و بـه فاطمـه می فرمـود: »همانـا تـو را بـه ازدواج 
اسـت.«1 و خردمندتـر  داناتـر  از همـگان  و  پیشـگام تر  اسـالم 

کـه از همـگان در اسـالم  بـه فاطمـه می فرمـود: »تـو را بـه همسـری مـردی درآوردم  و نیـز 
اسـت.«2 نیک ُخلق تـر  و  پیشـگام تر 

پیامبـر همـۀ ایـن سـخنان را می فرمـود، در حالی که آن گونه رفتار علی ] که آن نویسـنده 

ادعـا می کنـد[ در دیـدرس و گـوش رس ایشـان بـود. _ نیرنگ بـازان بهتـان بربسـتند. _ علی؟ع؟ 

همـان گونـه بـود که پیامبر راسـتگوی امیـن خبر داد.

کـه این مرد _ خداوند دهانش را درهم شـکند! _ به علی تهمت  آیـا وجدانـت می پذیـرد آن چـه را 

بربسـته کـه فاطمـه، پـارۀ تـن مصطفـی، را مشـت زده اسـت؟ علـی همـان کـس بـود کـه در پـی 

کنـده از سـخن آن حضـرت؟ص؟ بـه فاطمـه بـود: »همانـا  رسـول خدا حرکـت می کـرد و گوشـش آ
خداونـد از خشـم تـو خشـم می گیـرد و از خشـنودی تو خشـنود می شـود.«3

1. مسـند احمـد)26/5 ]662/5[(؛ الّریـاض النضـره )194/2 ]141/3[(؛ ذخائـر العقبـی )ص78(؛ مجمع  الّزوائد )101/9 
ـف اثـر اخیـر، ایـن روایـت را صحیح دانسـته و راویانش را ثقه دانسـته اسـت.

ّ
و 114(. مؤل

که در الّریاض النضره )182/2 ]128/3[( آمده است. کمی با ذکر سند آورده؛ چنان  2. این حدیث را ابوالخیر حا

ــر العقبــی )ص39(؛  کــم )154/3 ]167/3[(، ضمــن صحیــح شــمردن آن؛ ذخائ 3. المســتدرک علــی الصحیحیــِن حا
مــه تألیــف ســبط )ص175 ]ص310[(؛ مقتــل اإلمــام الحســین؟ع؟ خوارزمــی )52/1(؛ کفایــة الطالــب 

ُ
تذکــرة خــواص األ

فــی مناقــب علــی بــن أبــی طالــب )ص219 ]ص364[(؛ شــرح المواهــب اللدنّیــه تألیــف ُزرقانــی )202/3(؛ کنــوز 
ــی در حاشــیۀ الکامــل  وِل َقَرمان

ُ
ــار األ َول و آث

ُ
ــّد ــق ُمنــاوی )ص30 ]57/1[(؛ َاخبــاُر ال ئ ــق فــی حدیــث خیــر الخال الحقائ

20/3
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کـه ایـن  کـس  بـود، فرمـود: »هـر  گرفتـه  کـه دسـت فاطمـه را  و نیـز پیامبـر؟ص؟ در حالـی 

ی پاره تن من و قلب و روح  که او را نشـناخته، پس و که شـناخته؛ و هر  ]دخترم[ را شـناخته، 

ی را آزار دهـد، مـرا آزرده اسـت.« )الفصـول المهّمـه:  کـه و نهفتـه در جـان مـن اسـت؛ پـس هـر 

ص150 ]ص144[؛ ُنْزَهُة الَمجاِلس: 228/2؛ نور األبصار: ص45 ]ص96[(

سـازد،  نگـران  را  او  چـه  هـر  اسـت؛  مـن  تـن  پـارۀ  »فاطمـه  ایشـان؟ص؟  فرمـود:  همچنیـن 

کنـد؛ و هـر چـه او را آزار دهـد، مـرا آزرده سـازد.« )صحیـح بخـاری]2004/5[؛ صحیـح  مـرا نگـران 

مسلم]53/5[؛ صحیح ِترِمذی]655/5[؛ مسند احمد: 328/4 ]430/5[؛ خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ 

تألیـف نسـائی: ص35 ]ص146؛ السـنن الکبـری: 97/5[؛ اإلصابـه: 378/4(

نیـز آن حضـرت؟ص؟  فرمـود: »فاطمـه پـارۀ تن من اسـت؛ پـس هر که او را به خشـم آوَرد، مرا 

آَورده اسـت.« )صحیـح بخـاری]1361/3[؛ خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تألیـف نسـائی:  بـه خشـم 

ص35 ]ص147؛ السنن الکبری: 97/5[(

و هـم ایشـان؟ص؟  فرمـود: »فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت؛ هـر چـه او را دلتنـگ نمایـد، مـرا 

گشـاده دل نمایـد.« )مسـند احمـد: 323/4  کنـد، مـرا  گشـاده دل   دلتنـگ سـازد؛ و هـر چـه او را 

و 332 ]423/5 و 435[؛ الّصواعق المحرقه: ص112 ]ص188[(

آیـا سـتایش پیامبـر از علـی، به پیشـگامی اش در اسـالم منحصر می شـود تا دربـارۀ راز آن 

کـه سـبب آن، خشنودسـازی فاطمـه بـوده اسـت؟ افـزون بـر  گفتـه شـود  گـردد و  فلسـفه بافی 

نمـوده،  ادعـا  ـف 
ّ
مؤل آن  کـه  بـود  سـبب  بدیـن  پیشـگامی  ایـن  از  پیامبـر  سـتایش  گـر  ا ایـن، 

ایشـان؟ص؟ آن را تنهـا خطـاب بـه فاطمـه بیـان می فرمـود و مقصـودش هـم بـرآورده می گشـت. 

و  برمی گرفـت  صحابـه،  انبـوه  میـان  در  را  علـی  دسـت  آن حضـرت؟ص؟  ی،  رو چـه  از  پـس 

کـه بـه مـن ایمـان آورد و نخسـت کـس اسـت که  می فرمـود: »همانـا ایـن نخسـتین کـس اسـت 

کــم و ابن نّجــار؛ تهذیــب الّتهذیــب )443/12 ]469/12[(؛  )185/1 ]257/1[(؛ َکْنــُز الُعّمــال )111/7 ]674/13[( از حا
اإلصابــه )378/4(؛ الّصواعــق المحرقــه )ص105 ]ص175[(؛ إســعاف الراغبیــن )ص171(از َطَبرانــی؛ ینابیــع المــوّده 

)]170/1[ )ص173 

)37(
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در روز قیامـت دسـت در دسـت مـن نهـد.«؟ و چـرا دیگر بار، اصحابـش را بدین گونه خطاب 

گـردد، پیشـگام ترینتان در  کنـار حـوض بـر مـن وارد  کـه در  کـس از شـما  می نمـود: »نخسـتین 

اسالم است: علی بن ابی طالب.«؟

بـه نیکـی،  ایشـان  پیـروان  و  نـزد پیامبـر  بـر صحابـۀ حاضـر  راز سـاختگی،  ایـن  چگونـه 

کـه ایـن افتخـار مانـدگار را مایۀ سـتایش علی؟ع؟ شـمردند؛ چنان که  پوشـیده مانـد ؛ همانـان 

ید بن ارقم، عبداهلل  گشـته اسـت)؟(: سـلمان فارسـی، انس بن مالک، ز کسـان روایت  از این 

بـن عبـاس، عبـداهلل بـن حجـل، هاشـم بـن ُعْتَبـه، مالـک اشـتر، عبـداهلل بـن هاشـم، محّمـد 

ْیـده، ُجْنـَدب بـن زهیـر،   بـن ابی بکـر، َعْمـِرو ْبـِن حمـق، ابوُعْمـَره َعـدّی بـن حاتـم، ابورافـع، ُبَر
و اّم الخیر بنت حریش.1

کم توّجهـــی می نمـــود؛ همـــان  ـــه علـــی  کـــه پیامبـــر ب ـــا قـــرآن ایـــن ســـخن را تأییـــد می کنـــد  آی

یـــدن بـــه علـــی را مـــزد رســـالت  ک خوانـــده یـــا دوســـتی ورز کـــه علـــی را جـــان پیامبـــر پـــا قـــرآن 

ـــت؟  ـــمرده اس ـــر ش پیامب

کتاب های  که روایتی اسـت صحیح و در  یا آن سـخن پیامبر؟ص؟ در حدیث مرغ بریان 

کـه بیـش از همـه دوسـت  کـس از آفریدگانـت را  صحیـح و مسـند آمـده اسـت: »بارخدایـا! آن 

مـی داری، نـزد مـن فرسـت تـا بـا مـن ]این مـرغ را[ بخـورد.«؟

یـا سـخن ایشـان؟ص؟ خطـاب بـه عایشـه: »همانـا علـی دوست داشـتنی تریِن مـردان نـزد 

من و گرامی ترینشـان برای من اسـت؛ پس حّقش را بشـناس و جایگاهش را گرامی شـمار!«2؟

کـــس بـــرای مـــن   یـــا ایـــن ســـخن ایشـــان؟ص؟: »از میـــان مـــردان، دوست داشـــتنی ترین 

علی است.«3؟ 

د، عین سخنان اینان خواهد آمد.
ّ
1. در همین مجل

2. این روایت را حافظ ُخَجندی با ذکر سند آورده، چنان که در الریاض النضره )161/2 ]104/3[( و ذخائرالعقبی)ص62( 
آمده است.

3. در صورت دیگر روایت: »دوست داشتنی تریِن خاندانم.« این از حدیث ُاسامه است.
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کـه پـس از خویـش بـر جـای  کـس اسـت  گفتـار آن حضـرت؟ص؟: »علـی بهتریـن  یـا ایـن 

می نهم.«؟ )مواقف ِایجی: 276/3 ]ص409[؛ مجمع  الّزوائد: 113/9(

یـا ایـن سـخنش؟ص؟: »بهتریـِن مردانتـان علـی بـن ابی طالـب اسـت و بهتریـِن زنانتـان 

فاطمه دختر محّمد.«؟]تاریخ بغداد خطیب: 392/4[

کـه ]از پذیـرش آن[ سـر بـاز زنـد،  یـا ایـن سـخنش؟ص؟: »علـی برتریـن بشـر اسـت؛ پـس هـر 

یـده اسـت.«؟ )تاریـخ بغـداد خطیـب، از جابـر ]421/7[؛ کنـوز الدقائق فـی حدیث خیر  کفـر ورز همانـا 

َکْنـُز الُعّمـال: 159/6 ]625/11[( ئـق، در حاشـیۀ الجامـع الّصغیـر: 16/2؛  الخال

یــده  کفــر ورز کــه علــی بهتریــِن مــردم اســت،  کــه نگویــد  ایــن ســخنش؟ص؟: »هــر  یــا 

)]625/11[  159/6 الُعّمــال:  َکْنــُز  مســعود؛  از   ]192/3[ بغــدادی  خطیــب  بغــداد  اســت.«؟)تاریخ 

یـا ایـن سـخنش؟ص؟ در حدیـث رایـت که همـگان بر آن همداسـتانند: »همانا فردا پرچم 

ی را دوسـت می دارنـد و او نیـز خداونـد و  کـه خداونـد و رسـولش و بـه مـردی خواهـم داد  را 

رسـولش را دوسـت مـی دارد.«؟

یا این سخنش؟ص؟: »علی برای من به منزلۀ سر )یا: َسَرم( است از پیکرم.«؟)تاریخ بغداد 

ِضره: 162/2 ]105/3[؛ الّصواعق المحرقه: ص75 ]ص125[؛ الجامع الّصغیر  خطیب: ]12/7[؛ الّریاض الّنَ

سیوطی]177/2[؛ الّسراج المنیر  بشرح الجامع الصغیِرعزیزی: 417/2 ]459/2[؛ فیض القدیر: 357/4؛ 

نور األبصار: ص80 ]ص163[؛ مصباح الّظالم و بهجة األنام فی شرح نیل المرام: 56/2 ]135/2[(

کـه مـن نـزد پـروردگارم  یـا ایـن سـخنش؟ص؟: »علـی نـزد مـن دارای همـان منزلـت اسـت 

الّسـیرة الحلبّیـه: 391/3 ]362/3[( ِضـره: 163/2 ]106/3[؛  الّنَ دارم.«؟)الّریـاض 

خداونـد  نـزد  نیـز  و  مـن  نـزد  مـردم  دوست داشـتنی تریِن  »علـی  سـخنش؟ص؟:  ایـن  یـا 

]160/1 خطیـب:  بغـداد  ]تاریـخ  اسـت.«؟ 

یا این سـخنش؟ص؟: »من از تو هسـتم ]ای علی[؛ و تو از منی. )یا: تو از من هسـتی و من 

22/3
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از تـوام.(«؟ )مسـند احمـد: 204/5 ]265/6[؛ خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تألیف نسـائی: ص36 و 51 

]ص87 و 149؛ السنن الکبری: 127/5[(

یا این سخنش؟ص؟: »علی از من است و من از اویم؛ و او پس از من، ولّی هر مؤمن است.«؟1

یـا ایـن سـخنش؟ص؟ در حدیـِث همـراه فرسـتادن سـورۀ توبـه ]بـا علـی[: »آن را نَبـَرد، مگـر 

یـم.« )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تألیـف نسـائی: ص8 ]ص49؛  کـه از مـن اسـت و مـن از او مـردی 

السنن الکبری: 113/5[(

بنگرید به: همین کتاب: 48/1�

گوشــت مــن و خونــت خــون مــن اســت؛ و حــق بــا تــو  یــا ایــن ســخنش: »گوشــت تــو 

بــن  علــی  مناقــب  فــی  الطالــب  کفایــة  ]ص44[؛   31/1 المســاوئ:  و  )المحاســن  اســت.«؟  همــراه 

أبی طالــب؟ع؟: ص135 ]ص265[؛ المناقــب خوارزمــی: ص76 و 83 و 87 ]ص129 و 142 و 145[؛ 

ــْمَطین]43/1[( الّسَ َفرائــُد 

کـه در اّمتش نظیـری دارد؛ و علی  یـا ایـن سـخنش؟ص؟: »هیـچ پیامبـری نیسـت، مگر آن 

ِضـره: 164/2 ]108/3[( نظیر من اسـت.«؟ )الّریاض الّنَ

َمه روایـت 
َ
کـم آن را صحیـح شـمرده و َطَبرانـی بـا ذکـر سـند از اّم َسـل کـه حا یـا حدیثـی 

کـه بـا  یـد  کـه هـرگاه رسـول خدا بـه خشـم آورده می شـد، کسـی جـز علـی جـرأت نمی ورز نمـوده 

کـم: 130/3 ]141/3[؛ الّصواعـق المحرقـه:  ی سـخن بگویـد.«؟ )المسـتدرک علـی الصحیحیـِن حا و

ص73 ]ص123[؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص116 ]ص161[(

یـا ایـن سـخن عایشـه: »بـه خـدا سـوگند! هیـچ کس را نـزد رسـول خدا محبوب تـر  از علی 

کـه بیـش از زِن علـی نـزد پیامبر محبوب باشـد.«2؟ ندیـدم و در زمیـن زنـی را ندیـدم 

که خواهد آمد. کرده اند  1. در مسند احمد: 356/5 ]489/6[ گروهی از حافظان با سند صحیح آن را روایت 

 275/2( الفریـد  الِعقـد  آن؛  شـمردن  صحیـح  ضمـن   )]167/3[  154/3( کـم  حا الصحیحیـِن  علـی  المسـتدرک   .2
]123/4[(؛ خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ تألیف نسـائی )ص29 ]ص127(؛ السـنن الکبری ]139/5[؛ الّریاض النضره 

)]104/3[  161/2(

)40(

23/3



43 تعصب های جاهلّیت نخست

زنـان،  میـان  از  رسـول خدا؟ص؟  نـزد  کـس  »محبوب تریـن  ُاَبـّی:  و  یـده  ُبَر سـخن  ایـن  یـا 

بـود.«1؟ علـی  مـردان،  میـان  از  و  فاطمـه؛ 

یـا حدیـث ُجَمیـع بـن ُعَمْیـر: »همـراه عّمه ام نزد عایشـه رفتم. عمه ام پرسـید: ›کدام یک 

›از  گفتـه شـد:  گفـت: ›فاطمـه.‹  بـود؟‹ عایشـه  از همـه محبوب تـر  نـزد رسـول خدا  مـردم  از 

کـه مـن می دانـم، او همیشـه در حـال روزه و بـه  گفـت: ›همسـرش؛ تـا جایـی  میـان مـردان؟‹ 
عبادت ایستاده بود.‹«؟2

چگونـه رسـول خدا؟ص؟ دیگـران را در توّجـه و عنایـت، بـر علـی مقـّدم می شـمرد؛ حـال آن 

کـرد، او  کـه چـون خداونـد بـر آنـان نظـر  ی پـس از رسـول خدا نخسـتین مـرد از زمینیـان بـود  کـه و

کـه پیامبـر؟ص؟ بـا ایـن سـخن خویـش بـه فاطمـه خبـر داد: »همانـا خداونـد بـر  را برگزیـد؛ چنـان 

زمینیـان نظـر افکنـد و از میـان ایشـان پـدرت را برگزیـد و او را بـه پیامبـری برانگیخـت؛ سـپس 

بـار دوم نظـر افکنـد و همسـرت را برگزیـد و بـه مـن وحـی فرمـود تـا او را بـه همسـری ات درآوردم 
و وصـّی خویـش نمـودم.«3

و نیـز آن حضـرت؟ص؟ ]خطـاب بـه دختـرش فاطمـه[ فرمـود: »همانـا خداونـد دو مـرد را از 

میان زمینیان برگزید: یکی پدرت و دیگری همسرت.« )مواقف ِایجی: ص8 ]ص410[(�

بنگرید به: همین کتاب: 318/2�

کنـم: »دو دامـاد امـوی پیامبـر ... .«  مـرا مجـال نیسـت تـا ایـن سـخن آن مـرد را بررسـی 

علــی  المســتدرک  140/5[(؛  الکبــری:  الســنن  ]ص128؛  )ص29  نســائی  تألیــف  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  خصائــص   .1
کــه وی و ذهبــی آن را صحیــح شــمرده اند؛ الجامــع الصحیــح  کــم )155/3 ]168/3[( ضمــن آن  الصحیحیــِن حا

)]655/5[  227/2( ِترِمــذی 

 157/3( کــم  حا الصحیحیــن  علــی  المســتدرک  ]658/5[(؛   227/2( هنــد  چــاپ  ِترِمــذی  الصحیــح  الجامــع   .2
دیگــر. گروهــی  و  ]167/3[(؛ 

کمـال  کـه در ا 3. ایـن حدیـث را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر:171/4[ از ابواّیـوب انصـاری بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده؛ چنـان 
کنـز العّمـال)153/6 ]604/11[( آمـده و نیـز حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 165/9( آن را بـا ذکـر سـند، از علـی ِهاللـی 

روایـت نمـوده اسـت.

)41(
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که انس روایت نموده  دربارۀ نرمی و مهربانی »عثمان بزرگوار« ]به تعبیر آن مؤلف[ همین بس 

ی نشسـت  کـه چـون رسـول خدا بـرای دفـن دختـر عزیـزش رقّیـه حضـور یافـت، بـر قبـر و  اسـت 

آمیـزش نکـرده  بـا همسـرش  از شـما دیشـب  گشـت و فرمـود: »کـدام یـک  و اشـکش جـاری 

تـا در قبـر رقّیـه فروشـود. ی فرمـان داد  بـه و گفـت: »مـن.« پـس پیامبـر  ابوَطلحـه  اسـت؟« 

گویـد: »پیامبـر؟ص؟ می خواسـت تـا عثمـان را از فروشـدن در قبـر رقّیـه محـروم  ابن بّطـال 

ی بـود و با مرگ  ی بیـش از همـگان بدین کار سـزاواری داشـت، زیرا همسـر  و گـر چـه و سـازد؛ ا

چـون  کـه  اسـت  رو  آن  از  ایـن  بـود.  داده  دسـت  از  را  جایگزین ناپذیـر  و  گرانبهـا  چیـزی  او 

پیامبـر؟ع؟ فرمـود: ›کـدام یـک از شـما دیشـب بـا همسـرش آمیـزش نکـرده اسـت؟‹ عثمـان 

بـود  درآمیختـه  زنانـش  از  یکـی  بـا  شـب  همـان  کـه  چـرا  ›مـن.‹؛  نگفـت:  و  یـد  ورز  سـکوت 

گسـیخته شـدن پیونـد دامـادی اش بـا پیامبـر؟ص؟، او را از ایـن آمیـزش  و انـدوه آن مصیبـت و 

ی بـود و بیـش از ابوَطلحـه و دیگـران  کـه حـّق و بازنداشـته بـود! پـس بدیـن سـبب، از چیـزی 

سـزاواری اش را داشـت، محروم شـد. این مطلبی روشـن در معنای آن حدیث اسـت و شـاید 

کاری حـالل  یافتـه بـود، اّمـا بـه او چیـزی نگفـت؛ زیـرا او  پیامبـر؟ص؟ ایـن را از طریـق وحـی در

انجـام داده بـود، لیکـن مصیبـت مـرگ همسـرش بـرای او بـه انـدازه ای نبـود تا از آمیـزش بازش 

کـه بـا سـخن کنایه آمیـز غیر صریـح، از این حق محروم گشـت.« )الّروض ااُلنف:  دارد؛ تـا آن جـا 

�)]362/5[ 107/2

کـه تـا سـال ]صلـح[ حدیبّیـه همچنـان بـر شـرک  گفـت دربـارۀ ابوالعـاص  مـن چـه توانـم 

خویـش باقـی بـود و همـراه مشـرکان دو بـار بـه اسـارت درآمـد و اسـالم، میـان او و همسـرش 

کـه مسـلمان شـده  ینـب  کـه ز ینـب، دختـر رسـول خدا؟ص؟، شـش سـال جدایـی افکنـد؛ چـرا  ز

کـه  بـود، هجـرت نمـود و او را بـه سـبب مشـرک بودنـش تـرک نمـود. هیـچ سـخنی هـم نرسـیده 

کـه  ی بـا پیامبـر، پـس از اسـالم آوردنـش باشـد، چـه رسـد بـه آن  نشـانگر ارتبـاط و سـازگاری  و

بتـوان او را بـا علـی، پـدِر فرزنـداِن پیامبـر و سـرور خاندانـش، مقایسـه نمـود.
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کـه بـه تصریـح  کـه بـرای خوشـبختی دختـرش  ـف، پیامبـر اسـالم را مّتهـم نمـوده 
ّ
آن مؤل

کدامـن بـود، تـالش نمی کـرد؛ و بـه علـی تهمـت می زند که از ایـن موضوع  ک و پا قـرآن عزیـز، پـا

بـه دِر خانـۀ علـی و فاطمـه می آمـد  کـه رسـول خدا؟ص؟ هـر صبحـگاه   رنـج می ُبـرد؛ حـال آن 

کـه خدا می خواهد از شـما اهل  و می فرمـود: »خداونـد شـما را رحمـت نمایـد؛ جـز این نیسـت 

کی کامل.« ک کنـد، پا بیـت پلیـدی را ببـرد و شـما را پا

و همواره می فرمود: »فاطمه محبوب تریِن مردم نزد من است.«

و نیز می فرمود: »از میان زنان، دوست داشتنی تریِن مردم نزد من فاطمه است.«

کس از خاندانم برای من فاطمه است.« و هم می فرمود: »محبوب ترین 

کـه نـزد رسـول خدا  کـس را ندیـدم  و عمـر بـه فاطمـه می گفـت: »بـه خـدا سـوگند! هیـچ 
محبوب تر از تو باشد.«1

که علی را  که بر رسـول خدا؟ص؟ چنین دروغ بسـته  کرده اسـت این مرد  کاری  چه زشـت 

ی از آغاز دعوت پیامبر تا واپسـین  کـه و عهـده دار کارهـای بـزرگ نمی شـمرده اسـت؛ حـال آن 

 لحظـۀ حیـات، بـا همـۀ تـوان و نیـرو و بـه تمـام معنـای کلمـه، پشـتیبان و یـار و یـاور ایشـان بود 

 و بدین سـان، َنفس و برادر و پشـتیبان و وصّی و جانشـین و وارث و ولِیّ پس از ایشـان گشـت

کـه  کـس اسـت  و در نبردهـا و جنگ هـای ایشـان، یگانـه فرمانـده لشـکرش بـود. علـی همـان 

کـه پیامبـرش را از مسـجد الحـرام بـه مسـجد األقصـی بـه  بنـا بـر  وحـی خداونـد عزیـز در شـبی 

یان درخشـان چهره یافـت2� معـراج ُبـرد، لقـب فرمانـده سـپیدرو

علـی  دشـمنان  را  پیامبـر  همسـران  مـرد،  ایـن  کـه  اسـت  آن  این هـا،  همـۀ  از  زشـت تر 

یدادی سـاختگی،  کرده و با نقل رو َمه را یاد 
َ
و فاطمه شـمرده و سـتیز عایشـه با آن دو و اّم َسـل

یسـتودمکرات  گفته و در این میان، از آنان دو حزب دمکرات و ار در این زمینه بسـیار سـخن 

کم )150/3 ]168/3[(؛ وی این حدیث را صحیح شمرده است. 1. المستدرک علی الصحیحین حا

کـم )138/3 ]148/3[( ضمـن صحیـح شـمردن آن؛ الّریـاض النضـره )177/2  2. المسـتدرک علـی الصحیحیـن حا
الّزوائـد )121/9( ُاْسـدالغابه )69/1 ]84/1[(؛ مجمـع  ]122/3[(؛ مسـند شـمس األخبـار )ص39 ]105/1[(؛ 

25/3
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ی، یعنـی مـادران  کرامـت همسـران و کـه شـرافت پیامبـر و  تشـکیل داده و دروغ هایـی بافتـه 

مؤمنان، را خدشه دار می نماید و خاندان پیامبر را بس سبک سر و الف زن نشان می دهد.

کـه عایشـه را دشـمن فاطمـه  کـه چگونـه مترجـم را خوشـایند افتـاده  کاش می دانسـتم 

کـه او، خـود، گویـد: »هرگـز کسـی را برتـر از فاطمـه ندیـدم، جـز پـدرش.«  قلمـداد کنـد؛ حـال آن 

کـه بنـا بـه شـرط مسـلم و بخـاری  ایـن روایـت را َطَبرانـی )المعجـم األوسـط]349/3[( بـا سـندی 

المؤّبـد)ص58  الّشـرف  و  دّنّیـه)202/3( 
ّ
الل المواهـب  شـرح  در  کـه  آورده؛ چنـان  اسـت،  صحیـح 

]ص124[( آمـده اسـت.

کاش مـن یـک مـوی سـر تـو بـودم!«  نیـز عایشـه سـِر فاطمـه را می بوسـید و می گفـت: »ای 

ایـن روایـت در ُنْزَهـُة الَمجاِلـس)227/2( آمـده اسـت.

کـه ایـن سـخن آزارنـده نشـر یابـد؛ حـال آن  هم مذهبـان ایـن مترجـم چگونـه می پسـندند 

یـدن بـه خانـدان پیامبـر را بـر اّمـت واجـب شـمرده1 و همـۀ مسـلمانان  کـه قـرآن، دوسـتی ورز

کـه نشـانۀ ایمـان و نفـاق در شـریعت پیامبـِر محبـوب، دوسـت داشـتن علـی   بـر ایـن باورنـد 

که حدیث آن خواهد آمد. یدن با او است؛ چنان  و دشمنی ورز

فرمـود:  علـی  دربـارۀ  غدیـر  حدیـث  رسـول خدا؟ص؟در  کـه  همداسـتانند  اسـالم  اّمـت 

کـه را دوسـتار و یـاور علـی باشـد؛ و دشـمنی ورز بـا هر  »بارخدایـا! دوسـت بـدار و یـاری کـن هـر 

کـس  کـه بـا علـی دشـمنی ورزد.« نیـز ایـن حدیـث صحیـح از پیامبـر؟ص؟  رسـیده اسـت: »هـر 

کـس بـا علـی دشـمنی ورزد، همانـا بـا  علـی را دوسـت بـدارد، همانـا مـرا دوسـت داشـته؛ و هـر 

کـه مـرا بیـازارد، خـدا را  کـه علـی را بیـازارد، هرآینـه مـرا آزرده، و هـر  یـده؛ و هـر  مـن دشـمنی ورز

آزرده است.«)اإلستیعاب: 461/2 ]1101/3[؛ ذخائر العقبی ]ص65[؛ اإلصابه: 103/3 ]545/2[؛ُنْزَهُة 

الَمجاِلـس ]207/2[(

ی چنیــن فرمــود: »خوشــبخت  کــه خداونــد بــه و نیــز رســول خدا؟ص؟ از جبرئیــل خبــر داد 

کتاب: 311-306/2� 1. بنگرید به: همین 
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کــه  کــه علــی را در زمــان زندگانــی مــن و پــس از مرگــم، دوســت بــدارد. هــال  کســی اســت  کامــل 

کــه علــی را در دوران زندگــی مــن و پــس از مرگــم، دشــمن  کامــل کســی اســت  همانــا تیره بخــت 

الّزوائــد  مجمــع   ]ص123[؛  ص124  المهّمــه:  الفصــول  ]167/3[؛   215/3 ِضــره:  الّنَ یــاض  بدارد.«)الّر

َکْنُز الُعّمال: 400/6 ]145/13[؛ ُنْزَهُة الَمجاِلس ]207/2[( ]132/9[؛ 

کــه منســوب نمــودن همســران رســول خدا به دشــمنی  چگونــه بــر ایــن مــرد پوشــیده مانــده 

بــا ســرور و بانــوی خانــدان پیامبــر، تهمتــی دشــنام ورزانه و ناســزایی شــرم آور اســت؛ هــرگاه بــه 

گــردد و بــه ســخن رســول خدا؟ص؟ دربــارۀ خاندانــش تمّســک  دادگاه عــدل اســالمی عرضــه 

ک زاد  ــا کــه خوشــبخت و پ ــدارد، مگــر آن  کســی دوســت ن ــدان مــن[ را  شــود: »ایشــان ]= خان

ک زاد باشــد.«؟)الّریاض  کــه تیره بخــت و ناپــا کســی دشــمنی نــورزد، مگــر آن  باشــد؛ و بــا آنــان 

ــره: 189/2 ]136/3[( ِض الّنَ

کســـی بـــا علـــی دشـــمنی  یـــان ثقـــه رســـیده اســـت: »هرگـــز  کـــه از طریـــق راو یـــا بـــه ایـــن روایـــت 

کت نمـــوده باشـــد.«؟]تاریخ بغـــداد  کـــه ابلیـــس بـــا پـــدرش در َرِحـــم مـــادرش شـــرا نـــورزد، مگـــر آن 

خطیب: 289/3[

کـه حافـظ َجـَزری بـا ذکـر سـند از ُعبـادة بـن صامـت آورده اسـت: »مـا  یـا بـه ایـن حدیـث 

فرزنـدان خویـش را بـه دوسـتِی علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ می آزمودیـم و چـون می دیدیـم که یکی 

از  و  نیسـت  مـا  از  ی  کـه و نمـی دارد، می دانسـتیم  را دوسـت  بـن ابی طالـب  ایشـان علـی  از 

گفتـه اسـت: »ایـن از دیـر زمـان  پیونـدی درسـت پدیـد نیامـده است.«؟سـپس حافـظ َجـَزری 

کـه بـا علی دشـمنی نـورزد، مگـر زنازاده.«)أسـنی المطالب فـی مناقب علّی  تـا کنـون مشـهور بـوده 

بـن ابی طالـب: ص8 ]ص57 و58[(

کتـاب حیـاة محّمـد اسـت و هماننـد آن دربـارۀ قـرآن و  ایـن پاره هایـی از دروغ بسـتن  های 

آن  از  شـیعیان  کـه  زده  شـیعه  بـه  تهمت هایـی  میـان،  ایـن  در  اسـت.  فـراوان  آن  تحریـف 

باطـِل  سـخنان  ایـن  کنـدن  پرا در  را  خـود  زعیتـر  عـادل  کـه  اسـت  شـگفتی  جـای  برکنارنـد. 
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»دوسـت  اسـت:  شـمرده  معـذور  کتـاب  آن  مقّدمـۀ  در  سـخن  ایـن  بـا  جامعـه،  در  گمراه گـر 

کار مـرا از قلمـرو  کـه ایـن  گـر نمی دیـدم  کتـاب پانوشـت هایی بنـگارم، ا کـه بـر ایـن  می داشـتم 

ترجمه بیرون می کند.«

گـردد  کشـنده سـیراب  کـه جـان انبـوه دیـن بـاوران بـا ایـن سـم های   آیـا عادالنـه اسـت 

گونه ستم پیشـه و نادان  گاه با سـخنی چنین سسـت، عذر آورده شـود؟ آیا انسـان بدین  و آن 

آفریده شـده است؟

کـه زشـتکاری در میـان آنـان که ایمان آورده اند، آشـکار شـود  کـه دوسـت دارنـد   »همانـا کسـانی 

ک.«]نور/19[ و بگسترد، آنان را در این جهان و آن جهان عذابی است دردنا



که برگه  های تألیف را زشت نموده است رخدادی 

گفـت: بدعتـی زشـت _ دِر دروغ بسـتن بـه  گـر خواهـی، توانـی  اندیشـه ای نادرسـت _ و ا

ی اّمـت گشـوده و شـاخۀ در هـم پیچیـدۀ بهتـان در گفتـار از آن  دیگـران را بـه طـور کامـل بـه رو

گونـه آمیختـِن راسـت   انشـعاب یافتـه، سـخن آمیختـه بـه باطـل و نیرنـگ از آن برخاسـته، هـر 

کـه ایـن اندیشـه، همیـن نقشـۀ جدیـد در  و دروغ و سفسـطه گری بـه آن اسـتناد می یابـد. هـال 

تألیف و پی گرفتن این شـیوۀ نو اسـت که سـاده دالن اّمت را خوشـایند افتاده، آن را »تحلیل« 

می نامند و در نویسندگی نیکو می شمارند.

کـه فشـار سـنگین تألیـف بـه سـبب آن سـبک گشـته و بـا آن،  ایـن اندیشـه همـان اسـت 

فـان بسـیار شـده اند. پـس گروهـی فـراوان از مـردم دسـت بـه کار تألیـف گشـته اند و هر یک 
ّ
مؤل

از ایشـان در وادی گمراهـی گام برمـی دارد و چیـزی را کـه در دل دارد، نمی توانـد پوشـیده نگاه 

کـه جامعـه بـدان نیـازی نـدارد، در میـان مـردم  دارد و نسـنجیده سـخن می گویـد و آن چـه را 

کنـد؛ پـس در آرای خویـش خودرأیـی مـی ورزد و در سـخنش دروغ می گویـد و در نقلـش  می پرا

ی مخالفت نماید، آلوده  خیانـت می نمایـد و سـخنان را تحریـف می کنـد و هر که را بـا آیین و

 بـه تهمـت می کنـد و هـر چـه دلـش خواهـد، بـه او نسـبت می دهـد و بـا ناسـزا آزارش می دهـد

و سخن زشت و فاسد خویش را از او بازنمی دارد.

کشــانده و آن را  کــه اّمــت را بــه رنــگ عیــب و ننــِگ رســوایی  ایــن اندیشــه همــان اســت 

کــوه مبتــال نمــوده و دســت ناســزا را به دامن تألیــف رســانده و در صفحات  بــه بالیــی بــه بزرگــی 

آن، عیــب و ننــگ را نمایــان ســاخته اســت. پــس شــرافت اســالم و ادب دیــن و امانــت داری 
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گرایش هــای  ــی خواســت ها و شــهوت ها و هواهــای نفــس و  ــگاه راســتی، قربان در نقــل و جای

گشته است. باطل و قلم های مزدور 

ارتـکاب  بـه  را  و قلم هـا  کـرده  ناهنجـار  را  تألیـف  کـه چهـرۀ  اندیشـه اسـت  ایـن همـان 

کینـه زاییـده اسـت. پـس مفّسـر، قـرآن را بـا رأی خویـش تأویـل  جنایـت واداشـته و در دل هـا 

فرقه هـای  ـم 
ّ
متکل برمی سـازد؛  باشـد،  سـازگار  ذوقـش  بـا  کـه  را  حدیثـی  محـّدث  می نمایـد؛ 

کـه خوشـایندش باشـد، فتـوا می دهـد؛ و مـوّرخ هـر  سـاختگی را یـاد می کنـد؛ فقیـه بـه چیـزی 

یـخ جـای می دهـد. ایـن همـه، سـخن بـدون دلیـل، خودرأیـی بـدون  کـه پسـندد، در تار چـه را 

بی پـروا،  ناراسـتی  بی منبـع،  دروغ بسـتن   برهـان،  بـدون  اّدعـا  مأخـذ،  بـدون  ـم 
ّ
تکل  حّجـت، 

و بهتان بدون پرهیز است.
»پـس وای بـر آنـان از آن چـه دست هاشـان نوشـته و وای بـر آنـان از آن چـه بـه دسـت آورنـد.« 

]بقـره/79[

کتاب هــا پیــش چشــم خــود  خواننــدگان، نمونــۀ عینــی همــۀ این هــا را در البــه الی ایــن 

می بیننــد: الّصــراع بیــن اإلســالم و الوثنّیــه؛ الوشــیعة فــی الــرّد علــی الّشــیعه؛ فجــر اإلســالم؛ ضحــی 

یــخ األمــم االســالمیه _ نوشــتۀ  ــوع الّشــرق األدنــی؛ محاضــرات تار اإلســالم؛ ظهــر اإلســالم؛ الجولــة1 فــی رب

 خضــری _ ؛ الّســّنة و الّشــیعه؛ اإلســالم الّصحیــح؛ العقیــده فــی اإلســالم؛ خلفــاء محّمــد؛ حیــاة محّمــد 

کتاب حیاة محّمد از امیل درمنگام. _ نوشتۀ هیکل _ ؛ و پیشاپیش همۀ آن ها: 

پس این که شرقِی مسلمان، کتاب خود را از ذکر مأخذها تهی نهد، به فراموشی سپردن 

کـردن پایه هـای دانـش، جنایـت بـر پیشـینیان، از میـان بـردن آثـار نیـک   کتـاب و سـّنت، تبـاه 

کاری ناقـص و نااسـتوار، و تالشـی نافرجـام اسـت؛ و شایسـتۀ اّمـت و بـه  و ارجمنـد اسـالم، 

کـه جامعـۀ اسـالمی از سـر  سـود جامعـۀ اسـالمی نیسـت؛ و بـه زودی آن روز فراخواهـد رسـید 

پشـیمانی دنـدان بـه هـم بسـاید.

1. البتـه درسـت آن، »جولـة...« اسـت. جنـاب مؤلـف در سراسـر ایـن جلـد، نـام ایـن کتـاب را با تسـامح »الجولـة...« آورده 
است.
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ـف و افکار او را 
ّ
ایـن گونـه تألیـف، در دانش هـا و معرفت هایـش، تنهـا روحّیـات خود مؤل

جلـوه می دهـد و خواننـده، آن را تنهـا گزارشـی می بینـد کـه فقـط بر پایۀ سـخن گویندۀ خویش 

استوار است.

کـه مثال هایی برای بیشـینۀ آن  یـم  کنـون در موضوعـی واحـد، دو کتـاب را نمونـه می آور ا

چـه در ایـن سـخن مـورد نظـر ما اسـت، هسـتند. ایـن دو کتاب از ایـن قرارند:

1� کتاب اإلمام علی، نوشتۀ استاد ابوَنصر عمر.

2� کتاب اإلمام علی، نوشتۀ استاد عبدالفّتاح عبدالمقصود.

گرایـش و محیـط  نـوع  از لحـاظ  و  کـه دارای یـک موضـوع  کتـاب در عیـن آن   ایـن دو 

کـم بـر اثـر یکسـانند، در بیشـتر بحث هـا و نظرّیه هـا متفاوتنـد.  و پژوهـش و دلبسـتگی های حا

اندیشـه  ایـن  در  ی  و بـا  کـه  را  کسـانی  دیگـر  و  خضـری  امـوِی  اندیشـه های  ابوَنصـر،  اسـتاد 

گونـه سـخن زشـت و ناپسـند  کتابـش هـر  یختـه و در  همانندنـد، برگرفتـه و در بوتـۀ تألیـف ر

ِی  کوشـیده و پیوسـته پشـتکاِر را تـا حـّد نهایـت آورده اسـت. اّمـا اسـتاد عبدالفّتـاح سـخت 

گزیـدۀ مطلـب1 را برگرفتـه اسـت؛ لیکـن  یـده و از میـان حقایـق درخشـان، زبـده و  سـترگ ورز

کتابـش جـز بـه صـورت نظرّیـه ای  رنج هـای خویـش را بـا ذکـر نکـردن مأخذهـا تبـاه سـاخته و 

ینـت مـی داد و  ی تألیفـش را بـا ذکـر مأخذهـا در پانوشـت ها ز گـر و شـخصی درنیامـده اسـت. ا

کـه بـه اندیشـه اش راه یافتـه، همـراه می  نمود، در نشـان دادن  آن نقـل روشـن را بـا نظـر اسـتواری 

افـکار جامعـه و بازنمایانـدن اندیشـه های انبـوه دیـن بـاوران، تأثیـری بیشـتر داشـت؛ هـر چنـد 

کـه همیـن پشـتکاِر پیوسـته اش نیـز بـا سـپاس فـراوان همـراه اسـت.

کار می بسـتند، همانا برایشـان بهتر و در اسـتواری  که به آنان داده می شـد، به  گر پندی را  »و ا

]ایمانشـان[ مؤّثرتر بود.« ]نساء/66[

1. در متـن، زبـدة الَمْخضـن آمـده کـه بـه معنـای کره ای اسـت که پس از تکان دادن مشـک برمی گرفتنـد و کنایه از چکیدۀ 
چیزی اسـت. )ن.(
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13. ابن  رومی)د.283(

گناه، به عشق زنان نگراید. ای هند! من عاشق نشده ام؛ و کسی چون من از سِر باور و پرهیز از 

بلکه مهرم به وصّی پیامبر در سینه ام سراپرده افراشته و تا ژرفای دلم راه یافته است.

که هرکس از عذاب رهد، دستاویزش همو است. او است چراغ روشنی بخش 

گریزگاهی نخواهم داشت. گناهان خویش  و هرگاه محّبت او را وانهم، در روز قیامت از 

گیرم؟ به من بگو: آیا راه راست وی را بگذارم و راه ناراست را پی 

او را همانند زر ناب می بینم؛ و جز او را در چشم زرشناسان، ناسره و دروغین.

کامـــل  کـــه هم طـــراز خورشـــید یـــا مـــاه  در هـــر فضیلتـــی جایگاهـــی روشـــن دارد؛ جایگاهـــی واال 

در شـــبی تاریـــک.

گوش شنوندگانش مبهم و زیرلب نبود: که در  گفت  پیامبر در روز غدیر در بارۀ وی سخنی 

کـه مـن هسـتم.« و بـه ایـن  »هرکـه مـن مـوالی او هسـتم، ایـن مـوالی او اسـت؛ همـان سـان 

افتخـار تـاج بـر سـر نهـاد.

کـه کسـانی بـه خواسـتگاری بتـول رفتنـد و پیامبر، دخترش را به ایشـان نداد و علی  گاه  نیـز آن 

کرامت بخشـید. را به این ازدواج 

آن روز هم که او سـپاهش را از کوشـک نهروان عبور می داد، شـگفتی هایی از او سـرزد:

خورشید پس از غروب خویش برای وی بازگردانده شد، با درخشش و تابش و شعله وری.

)مناقب آل ابی طالب تألیف ابن شهرآشوب: چاپ ایران: 531/1 ]38/3[(

شاعر

ابوالحسـن علـی بـن عّبـاس بـن جریـج1_ غـالم آزاد شـدۀ عبیـداهلل بـن عیسـی بـن جعفر _ 

ــه همیـــن شـــکل  ــرح حال نامه ها، بـ ــیاری از شـ یـــخ بغـــداد خطیـــب]23/12[؛ و بسـ 1. در فهرســـت ابن ندیـــم]ص190[؛ تار

)51(
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کـه شـعر  بغـدادی، مشـهور بـه ابن رومـی، از مایه هـای افتخـار شـیعه و از نابغه هـای اّمـت بـوده 

کنـده از رونـق بالغـت اسـت، در زیبایـی و رخشـندگی از شـمش های  کـه آ طالیـی فراوانـش 

طـال افزون تـر؛ و در شـمار و نـور، از افـزون سـتارگان برتـر اسـت. در ستایشـگری و هجـو و وصف 

ی  و غـزل، از فنـون شـعر، بـه کمـال رسـید و از دیگـران پیشـی گرفـت؛ پـس بلندنظـران از حّد و

فروماندنـد و چشـم ها بـه او خیـره شـدند و از هـر گونـه ماننـد و همتـا فراتر رفت، همان سـان که 

ی فروماند]ند[. گران[ از شمردن ویژگی های و شمارش ] 

دوردست  تا  علیهم _  و  علیه  اهلل  _ صلوات  او  خاندان  و  پیامبر  خویشاوندان  دوستِی  در  او 

تاخته؛ و ویژه بودنش برای ایشان و ستایش و دفاعش از آنان، از روشن ترین حقیقت های 

ْنجی 
َ
ِشْبل و  المهّمه: ص302 ]ص281[(؛  )الفصول  )د.855(  مالکی  ابن  َصّباغ  است.   نمایان 

)نور األبصار: ص166 ]ص338[( او  را  از شاعران امام حسن عسکری _ صلوات اهلل علیه _ شمرده اند.

بـن عبیـداهلل  را علـی  آن  و  بـود  تنظیـم نگشـته  الفبـا  پایـۀ حـروف  بـر  ی  مجمـوع شـعر و

نمودنـد.  روایـت  ی  و از  برگـه  صـد  در  ابن رومـی،  غـالم  مثقـال،  نیـز  و  مسـّیبی،  ب  ُمَسـِیّ بـن 

کـرده اسـت. احمـد بـن  نیـز ابوالحسـن علـی بـن عصـب ملحـی، شـعر او را از مثقـال روایـت 

کرد؛ سـپس صولی آن  کاتب نیز چنین  کاتب، صد برگه از شـعرش را نوشـت؛ خالد  ابی قسـر 

یسـت برگـه بـر پایـۀ حـروف الفبـا مرّتـب نمـود. ابوطّیـب َوّراق بـن عبـدوس شـعر او را از  را در دو

ی بـر هـر نسـخه ای، خـواه آن چـه طبـق حـروف الفبا بود   همـۀ نسـخه ها، برگرفـت و مجموعـۀ و

و خواه غیر آن، به اندازۀ هزار بیت فزونی یافت.

گزارش هـای شـعر  کتابـی در بیـان  ابوبکـر محّمـد خالـدی و ابوعثمـان سـعید خالـدی، 

او را شـرح نمـود؛  ی را فراهـم آورد و شـعرهای مشـکل  گزیـدۀ دیـوان و ی دارنـد.1 ابن سـینا  و

کـه در کشـف الّظنـون)498/1 ]766/1[( آمـده اسـت. از ابن سـینا نقل شـده اسـت: »یکی  چنـان 

آمـــده اســـت. در مـــروج الذهـــب، ســـریج؛ در معجـــم الشـــعراء مرزبانـــی]ص145[، جورجـــس؛ در وفیـــات األعیـــان ابـــن 
ــده اســـت. ــرح حال نامه ها، جرجیـــس آمـ ــی از شـ ــی؛ و در برخـ ــل از برخـ ــه نقـ ــکان]358/3[، جورجیـــس بـ خلـ

1. بنگرید به: فهرست ابن ندیم: ص235 و 241 ]ص190 و 195[�

)52(

)53(
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بـود. مـن  بـدان واداشـت، حفـظ دیـوان ابن رومـی  کـه اسـتاد ادبّیـات مـن، مـرا  از چیزهایـی 

کتاب دیگر در شش روز و نیم از بر نمودم.« ی را همراه چند  دیوان و

ی را ابوالحسین علی بن جعفر حمدانی؛ اسماعیل بن علی ُخزاعی؛   پاره ای از اشعار و

و ابوالحسن ُجحظه روایت نموده اند. فرد اخیر  را  ابن رومی در قصیده ای که در دیوانش)ص168 

گردد، مدح نموده است. ]175/1[( یافت 

ابن ندیـم)ص235  فهرسـت  اسـت:  آمـده  منابـع  ایـن  در  ابن رومـی  از  سـتایش  و  یادکـرد 

]ص190[(؛ تاریـخ بغـداد)23/12(؛ معجـم الّشـعراء)ص289 و 453 ]ص145 و 410[(؛ امالـی الشـریف 

هـب)495/2 ]301/4[(؛ الُعْمـده تألیـف ابن رشـیق)56/1 و 61 و 91 ]ص69 
ّ

المرتضـی)101/2(؛ ُمـروج الذ

و 72 و 110[(؛ معالـم العلمـاء تألیـف ابن شهرآشـوب]ص151[؛ وفیـات األعیـان)385/1 ]358/3[(؛ مرآة 

هـب)188/2 ]352/3[(؛ معاهـد الّتنصیـص)38/1 ]108/1[(؛ 
ّ

الجنـان یاِفعـی)198/2(؛ شـذرات الذ

 کشـف الّظنـون)498/1 ]766/1[(؛ روضـات الجّنـات)ص473 ]201/5[(؛ نسـمة الّسـحر فیمـن تشـّیع 

اإلسـالمّیه)181/1(؛  المعـارف  دائـرة  بسـتانی)494/1(؛  المعـارف  دائـرة  ـد8/ج358/2[؛ 
ّ
]مجل شـعر  و 

عراقـی  ـۀ 
ّ
مجل و  ]ص137[(؛  اإلسـالم)ص105  فنـون  و  الّشـیعة  ]297/4[(؛  ِزِرْکلـی)675/2  األعـالم 

الهدی)جلد ششم، ص227-223(�

ی و روایت آن اهتمام نموده اند؛ از جمله: گردآوری آثار و نوشتن شرح حال و گروهی به 

1. ابوالعّباس احمد بن محّمد بن عبیداهلل بن عّمار)د.319(�

اسـت،  آمـده  دبـاء)227/1( 
ُ
األ معجـم  و  ابن ندیـم)ص212 ]ص166[(  فهرسـت  در  کـه  چنـان 

ب گویـد: »چـون ابن رومـی درگذشـت، ابوالعّبـاس کتابی در ذکـر فضیلت ها و گزیدۀ  ابن ُمَسـِیّ

شعر ابن رومی فراهم آورد1 و برنشست و آن را بر مردم امال نمود.«

کتابی ویژه، شرح حال ابن رومی را آورده است. 2. ابوعثمان ناجم. در 

ی اخبـــار مربـــوط بـــه ابن رومـــی را  3. ابوالحســـن علـــی بـــن عّبـــاس نوبختـــی)د.327(. و

کرده است. کتاب نقل  دباء]240/3[( شرح حال احمد بن محّمد بن عّمار را از این 
ُ
1. َحَموی)معجم األ
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کـــه در معجـــم الشـــعراء مرزبانـــی)ص295 ]ص155[( و معجـــم  گـــردآورده؛ چنـــان  کتابـــی مســـتقل  در 

ـــاء)229/5 ]267/13[( آمـــده اســـت. دب
ُ
األ

از میـان نویسـندگان متأّخـر، اسـتاد عّبـاس محمـود عّقـاد کتابـی مسـتقل در شـرح حـال 

کـه مـا بخـش مهـّم آن را بـه صـورت خالصـه، بـا عبـارت  ابن رومـی در 392 صفحـه نگاشـته 

یـم: ی می آور خـود و

»ابن رومـی در زندگانـی خویـش، بـا هشـت خلیفـه همـروزگار بـود: واثق، متـوّکل، منتصر، 

کـه پـس از ابن رومی درگذشـت. مسـتعین، معتـز، مهتـدی، معتمـد، و معتضـد 

ــف الُعْمــده]265/1[ 
ّ
ــف اإلبانــة عــن ســرقات المتنبــی ]ص24[؛ و ابن رشــیق مؤل

ّ
عمیــدی مؤل

گفته انــد، ابوتّمــام و ابن رومــی  کــه خبــرگان  گفتــه اســت: »چنــان  ی را ســتوده اند. ابن رشــیق  و

در میــان شــاعران پــس از اســالم، بیــش از همــه دارای نــوآوری و زایندگــی بودنــد.« ابن ســعید 

ی را ســتایش نمــوده اســت. مغربــی)د.673( در کتــاب عنــوان المرقصــات و المطربــات]ص50[ و

کـه ابوعثمـان سـعید بـن هاشـم خالـدی، از ادیبـان سـدۀ چهـارم، شـرح  ظاهـر آن اسـت 

کتابـی ویـژۀ ابن رومـی بـه تفصیـل  کتابـش حماسـة المحدثیـن و یـا در  حـال ابن رومـی را یـا در 

کنده هایـی در  ی از میـان رفتـه و از آن، جـز پرا آورده اسـت. اّمـا همـۀ ایـن اخبـار مربـوط بـه و

کامل گونـه  کامـل و حّتـی  کـه آن هـم بـرای دسـتیابی بـه شـرح حـال  کتاب هـا، نشـانی نمانـده 

کـه هسـت، نقـل می نماییـم: کفایـت نکنـد. مـا آن را چنـان 

ابن رومـی در روز چهارشـنبه دوم مـاه رجـب سـال 221 پـس از سـپیده دم در بغـداد، در 

کاخ عیسـی بـن جعفـر بـن  جایـی معـروف بـه عقیقـه1 و درب الختلّیـه، در خانـه ای مقابـل 

منصور2، زاده شد.

ابن رومـی غـالم آزاد شـدۀ عبـداهلل بـن عیسـی3 بـود و تردیـد نیسـت که اصلـش از روم بود؛ 

1. در معجم الّشعراء]ص145[ آمده است:»در سمت غرب ]بغداد[ در عتیقه.« و سخن صحیح همین است.

2. این مطلب را عّقاد از ابوعثمان خالدی برگرفته است.

3. در متن عبداهلل درج شده، ولی صحیح، عبیداهلل است؛ او امیر عبید اهلل بن عیسی بن جعفر بن منصور عباسی است. )غ.(
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کیـد می کنـد. بـا ایـن  کـه در چنـد جـای از دیوانـش از ایـن مطلـب یـاد نمـوده، بـر آن تأ چـرا 

حـال، بـدون شـک، نـام جـّدش، جریـج یـا جرجیـس، نامـی یونانـی اسـت. پـس اعتنـا نتـوان 

ی بود.« کودکی زیبارو گفته است: »او را ابن رومی نامیدند؛ زیرا در  که  کسی  کرد به سخن 

ــا برخــی از دانشــوران و ادیبــان دوســتی داشــت؛ از جملــه محّمــد بــن حبیــب  پــدرش ب

ــه ســبب همیــن دوســتی،  ــود. ب ــا و در علــم لغــت و انســاب قــوی دســت ب کــه روایتگــری توان

زیــرا  می شــمرد،  ویــژه  را  او  حبیــب  بــن  محّمــد  و  داشــت  آمــد  و  رفــت  ی  و بــا  ابن رومــی 

کــرده اســت:  ی ســخن گفتــه، چنیــن یــاد  هوشــمندی و تیزذهنــی اش را می دیــد. ابن رومــی از و

ــه مــن می گفــت: ›ای ابوالحســن!  »چــون چیــزی را شــگفت می شــمرد و آن را می پســندید، ب

ــه قلــب خویــش بســپار!‹« ایــن را ب

بـوده اسـت: »مـردم فـارس،  نـژاد فـارس  از  ی  کـه مـادر و یافته ایـم  ی در ایـن سـخن و از 

دایی هایـم و مـردم روم، عموهایـم هسـتند.« نیـز از ایـن سـخنش: »مـرا پـدِر سیاسـت مداران، 

بـه یونـان رسـانده  را  پـدری اش  کـه نسـبت  از آن اسـت  ایـن پـس  و  نـزاده اسـت.«  ساسـان، 

اسـت. چـه بسـا مـادرش در اصـل از نـژاد فـارس بـوده، اّما هم از سـوی پـدر و هم از سـوی مادر، 

گاهـی ابن رومی از زبان فارسـی،  فارسـی خالـص نبـوده اسـت. نظـر برتـر نیز همین اسـت؛ زیرا آ

کـه بـه زبانـی  کـرده باشـد؛ مـادری  کـه در دامـن مـادری فارسـی  زبان رشـد  کسـی نبـود  هماننـد 

کـه ابن رومـی میانسـال گشـته یـا بـه میانسـالی  دیگـر جـز آن بـه نیکـی سـخن نگویـد. هنگامـی 

ی سـروده اسـت: کـه در سـوگ و نزدیـک شـده بـود، مـادرش درگذشـت؛ چنـان 
گریـه می کنـی؟  کـه شـیرده اش را از دسـت داده  کودکـی  گفتنـد »آیـا بـرای  کـه بـه مـن  هنگامـی 

گویـم: میان سـال را بـا شـیرخوار از پسـتان مـادر چـه نسـبتی اسـت؟« 

که بر مادری  که جام ]تلخ[ فقدانش به من نوشـانده شـده1؛ و هر  »ای مردم! او مادر من اسـت 

گرید که هرگز نکوهش نشـده، هیچ نکوهش نشـود.«

ْعُت َفْقَدها« درج شـده که همین درسـت اسـت  1. در متـن کتـاب، تعبیـر »جّزعـت فقدهـا« آمـده؛ اما در کتاب عّقاد، »ُجَرّ
و ترجمـه نیـز  بـر همین مبنا انجـام گرفت. )ن.(
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ی در سـوگ مادرش  مـادر او زنـی پرهیـزگار، صالـح، و مهـرورز بود؛ آن سـان که از ابیات و

دانسـته می شود.

_ امینـی گویـد: »مـادر او حسـنه دختـر عبـداهلل ِسـْجزی بـود؛ آن گونه که در معجم الّشـعراء 

مرزبانـی]ص145[ آمـده اسـت. سـجز شـهری بـوده از شـهرهای فـارس در ناحیـۀ خراسـان؛ پـس 

مادرش فارسی خالص بوده است.« _

درگذشت  او  از  پیش  بوده،  بزرگ تر  وی  از  که  ابوجعفر  کنیۀ  با  محّمد،  تنی اش،   برادِر 

ک و دردمند می گشت و او را مرثیه گفت. برادرش درحالی درگذشت  و ابن رومی به یاد او اندوهنا

کار  به  بنی طاهر،  پایه های خاندان  از  که وی در خدمت عبیداهلل بن عبداهلل بن طاهر، یکی 

مشغول بود. از دیوان ابن رومی برمی آید که برادرش نیز  ادیب و کاتب بوده است.

ی بودنـد،  کـه در حکـم خانـدان و کسـانی  پـس از مـرگ بـرادرش، در میـان خاندانـش یـا 

ی کسـی نمانـد تـا بتوانـد بـر او تکیـه کنـد، مگـر مردمانی از دوسـتاران هاشـمی عّباسـی  بـرای و

ی رابطـه و پیمـان بـا  یدنـد و گاه نیـز او را نادیـده می گرفتنـد. و کـه گاه بـه او احسـان می ورز ی  و

کـه از آن چه خواهد  هاشـمیاِن طالبـی را بیـش از هاشـمیان عّباسـی پـاس می داشـت؛ چنـان 

آمد، آشـکار می شـود.

کرده است: ی اشاره  که در این سخن به و اّما پسرعمویی 
گزنـد بـه سـوی مـن بکشـاند؛ اّمـا بـرای  کـه از دیربـاز می کوشـیده تـا شـّر و  مـرا عمـوزاده ای اسـت 

خـود آتشـی نمی افـروزد ] کـه در آن بسـوزد[.
او جـرم مـی ورزد و مـن بـه جـرم او می سـوزم؛ سـپس مـرا تنهـا می گـذارد. هرجـا وی آتش زنـه 

باشـد، مـن فـرو زینـۀ آتـش هسـتم.

ی بـوده یـا پسـرعمویش از طریـق واسـطۀ پـدری. از  کـه آیـا پسـرعموی بی واسـطۀ و ندانیـم 

کـه در میـان آن دو، چـه مایـه پیونـد دوسـتی برقـرار بـوده اسـت! ایـن دو بیـت برمی آیـد 

فرزندان ابن رومی

ابن رومـی دارای سـه پسـر بـود: هبـة اهلل، محّمـد، و فرزنـد سـومی کـه نامـش در دیـوان وی 
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نیامـده و هـر سـه در کودکـی درگذشـته اند و او ایشـان را بـا بلیغ تریـن و سـوگمندانه ترین گونـه ای 

فرزنـد  نخسـت  اسـت.  نمـوده  سوگ سـرایی  بسـراید،  سـوگ  را  فرزندانـش  می توانـد  پـدری  کـه 

میانی اش، محّمد، درگذشت و  او قصیدۀ دالّیۀ مشهورش را در سوگ وی سرود که در آن گوید:

ــتۀ  ــان رشـ ــان میـ ــه سـ ــدا را! چـ ــرد؛ و خـ کـ ــی ام را  ــر میانـ ــِگ پسـ ــرگ، آهنـ ــر مـ سرنوشـــت و تقدیـ

گردنبنـــد را برگزیـــد!

کارهایـــش نشـــانۀ  کـــه از نگاه هایـــش آثـــار نیکـــی را دریافتـــم و از  و ایـــن همـــان هنـــگام بـــود 

رهیافتگـــی را دیـــدم.

گفته است: در همین قصیده، در وصف بیماری او 

گـور اندکـی درنـگ نمـود و هنـوز دوران گهوارگی را از یاد نبرده بود که به سـنگ  میـان گهـواره و 

گور چسبید.

کرد. گل سرخش را به زردی زعفران دگرگون  که روی همچون  آن قدر از او خون رفت 

افسـرده  بریـده شـدۀ درخـت عـود،  رفـت و همچـون شـاخۀ  کـف  از   بـر روی دسـت ها جانـش 

گشت. و پژمرده 

و در همان، از دو برادر دیگرش یاد می کند:

گمان می رفت مایۀ تسّلی قلبم باشد، جز بر سوز درونم نیفزود. ای محّمد! هرچه 

کاراترند. که دو برادر بازمانده ات در برافروختن اندوه ها، از آتش زنه هم  چنین می بینم 

گاه که در بازیگاه تو به بازی مشغولند، بی آن که بخواهند، قلبم را چون آتش می سوزا نند. آن 

پـس آن دو نـه مایـۀ آرامـش مـن، کـه برانگیزاننـدۀ رنـج و سـوز درونـم هسـتند و تنهـا مـرا بـه رنـج 

و تیـره روزی می افکننـد.

اّما پسرش هبة اهلل به جوانی نزدیک شد، چنان که از سخن او در سوگش فهمیده می شود:
کـه شاخسـاری راسـت و باطـراوت شـدی، از من جدا گشـتی و این شاخسـار  اندوهـا! آن هنـگام 

برایم ثمـر برنیاورد!

گشتید. کفن پیچیده  پسرم! دیروز  تو و تسّلِی خاطر، هر دو با هم در 

ی را ذکـر نکـرده اسـت. آن  کـه نـام و نیـز در دیوانـش ابیاتـی در سـوگ یـک پسـرش دارد 
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ابیات چنین است:

کـرد و همچنان  غـم و انـدوه از خـواب بـازش داشـت و شـب تا سـحر بیـدار ماند و اندوهش عود 

کردند. بـه سـتارگان چشـم دوخت تا سـتاره ها نیز افـول 

ک تـر از آن چـه شـما از افشـاندنش دریـغ  کـه مـن گوهـری واالتـر و پا دیدگانـم! اشـک بیفشـانید؛ 

ک افشـاندم. می ورزیـد، بـر خا

ــت  ــتوار قامـ ــه اسـ ــن چـ ــه مـ کـ ــدا را  ــودم؛ و خـ ــه نمـ ک هدیـ ــا ــه خـ ــروز بـ ــه دیـ کـ  یعنـــی پســـرم را 

و سخت جانم!

کـه هـرگاه اشـک بـر آن نبـارد،  گـر مـرا از اشـک باریـدن بازداریـد، بـه انـدوه و غمـی روی مـی آورم  ا

کشـید. شـعله خواهد 

کـه ایـن ابیـات در سـوگ کوچک ترین پسـرش که نامـش را نبرده،  بیشـتر بـه نظـر می رسـد 

ی؛ اّما از مقایسـۀ  کـه نمی دانیـم آیـا پیـش از بـرادر دیگرش در گذشـته یا پـس از و سـروده شـده 

رثـای  در  او  سوگ سـرودۀ  واپسـین  بائّیـه،  قصیـدۀ  کـه  می آیـد  نظـر  بـه  چنیـن  مرثیه هـا  ایـن 

کـه انـدوه از دسـت دادن  کـه نشـانگر مصیبـت سـخت مـردی اسـت  فرزندانـش بـوده، چـرا 

کـه چشـمانش خشـکیده و برایـش اشـکی باقـی نمانـده،  ی را رام نمـوده، تـا آن جـا  پسـران، و

ی زنده مانـده و در این  کـه و مگـر اندوهـی شـعله ور در اسـتخوان های سـینه و شـگفتی از ایـن 

میانـی اش،  پسـر  بـرای  ی  و سوگ سـرودۀ  اّمـا  اسـت.  مانـده  راسـت  قامتـش  مصیبـت  همـه 

سـوزان  و  آن، هیجانـی سـخت  ابیـات  میـان  در  کـه  اسـت  ضربـۀ نخسـت  از  پـس  فریـادی 

احسـاس می شـود. سـپس در مصیبـت دوم، اندوهـی تلـخ جایگزیـن آن انـدوه هجـوم آورنـده 

ی تسـلیم گشـته،  گاه، در پایان و گشـته و شـاعر خاموش و آرام و اشـک ریزان شـده اسـت. آن 

را در جـان  و سـوزش مصیبـت  نکـرده؛  را یکسـره  او  کار  انـدوه  کـه چگونـه  تعّجـب می کنـد 

را  زندگـی اش  همـۀ  مـرگ  غبـار  آن گاه،  می نمایـد.  احسـاس  چشـمانش،  در  نـه  و  خویـش، 

پوشـاند و همسـرش نیـز  پـس از مـرگ همـۀ پسـرانش درگذشـت و بدین سـان، مصیبت هایش 

گران و دشوار شد ... . ی  کار بر و گشت و  کامل 
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آموزش ابن رومی
شـاعر  رشـد  دربـارۀ  سـودمند  گزارش هـای  از  توانسـتیم  کـه  اسـت  مطالبـی  همـۀ  ایـن 

کـه در دسـت مـا اسـت، در پیرامـون  یـم. جسـت و جـو در مآخـذی  ی فراهـم آور و خانـوادۀ و

ی در مجلسشـان حضـور یافتـه و نزدشـان  کـه و یانـی  روزگار کودکـی و آمـوزش و دانشـوران و راو

نظـر، مطالـب  مـورد  زمینه هـای  در  ایـن مآخـذ  کـه  نیسـت؛ چـرا  نمـوده، سـودمند  گردی  شـا

د ششـم األغانـی ]194/7[ آمده، آن 
ّ
سـودمندی ندارنـد، مگـر آن چـه بـه صـورت معترضه در مجل

ک روایـت  کـه ابن رومـی از ابوالعّبـاس ثعلـب، از َحّمـاد بـن مبـارک، از حسـین بـن ضّحـا جـا 

کـه از قتیبـه، از عمر سـکونی در کوفه، از پدرش، از حسـین بن  می نمایـد؛ و نیـز در جـای دیگـر 

گرد از اسـتاد  کـه روایـت در ایـن جـا، روایـت شـا ک روایـت می کنـد. درسـت آن اسـت  ضّحـا

اسـت؛ زیـرا ثعلـب در سـال 200 زاده شـد. پـس او از ابن رومـی 21 سـال بزرگ تـر بـود. اّمـا قتیبـه 

ثقفـی، محـّدث  بـن جمیـل  بـن سـعید  قتیبـة  ابورجـاء  مـراد،  کـه  _ چنیـن فهمیـده می شـود 

کننـدگان و آمـوزگاران ابن رومـی بـوده  کـه در شـمار امال دانشـور مشـهور باشـد _ ممکـن اسـت 

ی، ابن رومی در آستانۀ بیست سالگی بود. که هنگام درگذشت و باشد؛ چرا 

و  روایـت  بـزرِگ  دانشـمند  حبیـب،  بـن  محّمـد  بـا  ابن رومـی  کـه  کردیـم  اشـاره  پیشـتر 

کـه در پـاره ای از واژگانش  انسـاب، رفـت و آمـد داشـت و بـه زودی در همیـن جـا خواهیـم دیـد 

ی اعتمـاد  ی مراجعـه می نمـود. او در دیـوان خـود در شـرح برخـی از واژگان، بـر سـخن و بـه و

می نماید. پس از این بیت:
که به سـتودۀ خویش حسـد می برد و درونش از خشـم  کسـی برآید  راسـت ترین سـتایش از زبان 

کینۀ او سرشـار اسـت. و نگاهش از 

گفتـه اسـت: »محّمـد بـن حبیـب مـرا گفت: ›شـنف، کینه ای اسـت که در چشـم نمایان 

گـردد.‹« نیـز پـس از ایـن بیـت به وی اشـاره نموده اسـت:
از مـا جـدا شـدند و پـس از آنـان صبـر نیکـو نیـز  از  مـا رخـت بربسـت و چشـمانمان چشمه سـارانی 

گوهر اشـک شـد. از 
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کـرده اسـت: »عـان  کلمـۀ عینـان را شـرح نمـوده و از ابن حبیـب چنیـن نقـل  کـه  آن جـا 

المـاء _ یعیـن؛ عینـًا؛ و عینانـًا _ یعنـی: آب روان شـد.«

پـس بـه ایـن اعتبـار، اینـان سـه تـن از اسـتادان ابن رومـی بـه شـمار می رونـد و در مآخـذی 

کـه مـا بدان هـا مراجعـه نمودیـم، جـز ایـن سـه تـن اسـتادان دیگـری برایـش نیافتیـم. همیـن 

کـس  گونـه بـوده باشـد و اسـتادانش هـر  کـه ابن رومـی _ آموزشـش هـر  کنـد  کفایـت  مقـدار مـا را 

شـعر  طریـق  از  و  یافتـه  رشـد  خویـش  روزگار  دانش هـای  از  فـراوان  بهـره ای  بـا   _ باشـند  بـوده 

گـر هـم َمَعـّری  خـود، در دانش هـای قدیـم و جدیـد روزگارش مشـارکت فـراوان جسـت. پـس ا

کم تریـن  نمی گفـت: »ابن رومـی بـه فلسـفه می پرداخـت.« و مسـعودی هـم نمی گفـت: »شـعر 

سـخنش  در  کنـده  پرا شـاهدهای  از  را  مطلـب  ایـن  هـم  بـاز  اسـت.«،  بـوده  ابن رومـی  ابـزار 

کـه در پاره ای  درمی یافتیـم. ایـن شـاهدها در گفتـار او فـراوان و بارهـا بـه کار رفته انـد و هر کس 

گاه بـوده  کـه سـرایندۀ آن هـا از فلسـفه آ  از شـعر او مطالعـه ای اجمالـی نمایـد، یقیـن می یابـد 

 و بـا فیلسـوفان همنشـینی داشـته و بـه ایـن دانـش می پرداختـه، تا آن جا که فلسـفه در سـبک 

کاری نمی کرده  گیرندۀ فلسفه بیش از این نیز  و تفّکرش جریان یافته است. در آن روزگار، فرا

کـه بـه فلسـفه  کسـی  گیرنـدگان آن بـه حسـاب آیـد. در اشـعار  گیـرد یـا در شـمار فرا  تـا آن را فرا

و قیاس منطقی و نجوم مشغول یا آشنا نباشد، سخنی چنین نتوان یافت:
کـــه دنیـــا دگرگونـــی احوالـــش را بـــه  گریـــه می کنـــد، از آن رو اســـت  ـــد  کـــودک هنـــگام تول کـــه  ایـــن 

او خبـــر می دهـــد.

گـر جـز  ایـن بـود، چـرا گریـه کنـد، با آن که جهان جدیدش از جهانی کـه در آن بوده، پهناورتر  و ا

و آسایش بارتر است؟

بـا دانش هـا  ابن رومـی  آشـنایی  بـرای  بسـیار  گویـد:[ عّقـاد شـاهدهایی  امینـی  مـه 
ّ

 _ ]عال

گاهی اش از اصطالحات علوم آورده که برای رعایت اختصار، از آن ها چشم می پوشیم. _ و آ

یادداشت ها و نامه ها و رساله های ابن رومی

ی در نــگارش و دســت داشــتنش در نثــر  در قصیــدۀ همزّیــۀ ابن رومــی، بــه مهــارت و
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 بلیــغ اشــاره شــده اســت. نیــز اشــاره ای از قبیــل آن چــه در ایــن بیــت آمــده، همیــن مطلــب را 

تقویت می کند:

ای خاندان وهب! مگر مرا در سـروده ها و نگاشـته های سـتایش آمیزم برای خودتان، همچون 

اخطل و جاحظ نیافتید؟

کـرده باشـد؛ لیکن  ی بـه کار نـگارش نیـز پرداختـه و در فـّن نثـر هـم ممارسـت  پـس بایـد و

گردآورده ایـم، از پاره هایـی انـدک و مختصـر درنمی گـذرد؛ از جملـه: ی  آن چـه مـا از نثـر و

که در آن، خود را بی گناه می شماَرد: 1. نامه به قاسم بن عبیداهلل 

کرامـت  مـن  بـر  بـا عفـو  گناهـکارم،  گـر  ا و  بـردار؛  مـن  بـه  از سـتم  گـر بی گناهـم، دسـت  »ا

نشـده ام؛  مرتکـب  کـه  خواسـتارم  را  گناهـی  از  گذشـت  مـن  سـوگند!  خـدا  بـه  پـس   نمـای. 

گاه نیسـتم. تـا آن  کـه احسـان و فزون بخشـیت  و چشم پوشـی از چیـزی را می خواهـم کـه بـدان آ

بیشـتر شـود و فروتنـی ام افـزون گـردد. حـاِل خویش را نزد تو از سـخن چیِن بدخـواه به پناه کرمت 

کردنـش فریبگـری می کنـد، حراسـت  کـه بـرای تبـاه  مـی آورم؛ و بـا وفـای تـو، آن را از سـتمگری 

کـه نصیـب مـن از تـو  را بـه انـدازۀ دوسـتی ام بـه تـو قـرار  می نمایـم. و از خـدای تعالـی می خواهـم 

دهـد؛ و جایـگاه مـرا در امیـد بـه تـو  بـه قـدری کـه نـزدت شایسـتۀ آنـم، گرداَنـد. و الّسـالم.«

ی: 2. نامه به دوستی در عیادت از و

یت برسـاند و بر تو دسـت  »خداونـد شـفای تـو  را رخصـت فرمایـد و بیمـاری ات را بـه دارو

ک کننـدۀ گناهانت   عافیـت کشـد و بـه سـویت پیـک سـالمت روان نمایـد و بیمـاری ات را پـا

گرداَند!« و افزایندۀ پاداشت 

آورده  از دوسـتان خـود هدیـه  گروهـی  بـرای  آمـده،  از سـیراف1  کـه  بـه دوسـتی  نامـه   .3 

کرده بود: و ابن رومی را فراموش 

»خداونـد پایـداری ات را درازا بخشـد و عـّزت و خوشـبختی ات را پیوسـته فرمایـد و مـرا 

کرانۀ خلیج فارس. 1. شهری بزرگ در شصت فرسنگی شیراز، بر 
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کار خویش در حیرتم و به اندیشـۀ خویش مشـغولم،  که من از  گر چنین نبود  فدای تو سـازد. ا

کـه اشـتیاقم بـر مـن چیـره و عطشـم شـدید  هرآینـه از یکدیگـر جـدا نمی شـدیم. خـدا می دانـد 

کـه همانـا او  کـه بـه میـزان محّبـت، تـوان دیـدار را فراهـم فرمایـد؛  اسـت. از خداونـد می خواهـم 

توانا و بخشنده است.

برمی انگیـزد  را  مـا   _ توفیقـت دهـد!  کـه خداونـد  ای   _ زیبایـت  اندیشـۀ  نـزد  مـا  جایـگاه 

یـم، طلـب نماییـم؛ و خـوی و اخـالق بزرگوارانـه ات مـا را  تـو دار نـزد  کـه  کـه حقـوق خویـش را 

کرامـت  کار عـزم خویـش را اسـتوار نماییـم؛ و آن چـه از انـس ورزی  کـه در ایـن  دلیـر می کنـد 

کـه بـا روی بـاز از تـو طلـب نماییـم؛  کاری می کنـد   نمـوده ای، مـا را بـه تـو مأنـوس می سـازد و 

و نشـانه های بخششـت مـا را بـه تـو  رهنمون می شـود و بـرای ما به بزرگـواری ات گواهی می دهد. 

خداوند پایداری ات را درازا بخشـد و در تو  و به تو، برای ما خوشـبختی را مسـتدام فرماید!

کــه ابــری از ابرهــای  کــه خداونــد عّزتــت را پیوســته فرمایــد! _  مــرا خبــر رســیده _ ای 

ــی  ــا هدایای ــت؛ ب ــه اس ــت را دربرگرفت ــده و برادران ی ــن، بار ــش از ای ــد پی ــت، روزی چن بخشش

ــرا از  ــه م ک ــدم  ــو چنیــن روا نمی دی ــزه. مــن از عدالــت و فضــل ت کی شــامل چیزهــای نیــک و پا

ــو  را در شــمار آورده، بــه  کــه ت کســانی هســتم  کــه در زمــرۀ  ــا آن  ایــن بخشــش بیــرون ســازی، ب

ی می آورنــد و بــر تــو اعتمــاد می ورزنــد. از انــدوِه بدگمانــی بــه  تــو اعتقــاد دارنــد و بــه ســویت رو

اندیشــۀ تــو، آن چــه بــر قلــب مــن راه یافــت، بســی بیــش از انــدوه بی نصیبــی از لطــف تــو بــود. 

گمــان، و قلــب تــو از ایــن ســهو، و پایــداری دوســتی میــان  پــس مــداوای قلــب خویــش از ایــن 

ــدار  کــه عتــاب پای گاه  گفتــه اســت:›تا آن  ــارۀ آن  کــه شــاعر درب خودمــان را در عتــاب دیــدم؛ 

کــه  کســی  ــرای  کفایــت اســت ب کــه نمــودم،  اســت، دوســتی نیــز می پایــد.‹ و در ایــن عتــاب 

ــو دارد.« ــو  و چشــمی مراقــب چــون چشــم ت گــوش ت گوشــی شــنوا چــون 

گفته است: گل سرخ  گل نرگس بر  4. ابن رومی در برترِی 

گونه ها. و چشم ها  »نرگس به چشم ها و دندان های خندان همانند است؛ و گل سرخ به 
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و دندان های خندان، از گونه ها برترند. و آن چه به برتر همانند باشد، از آن چه به فروتر شباهت 

گل نرگس با اسم همانند است،  گل سرخ صفت است، زیرا رنگ است؛ و  دارد، برتر است. 

زیرا نرگس همان گل خوشبوی وارد شده در آب است؛ یعنی همواره در آب قرار دارد. گل سرخ 

شرمگین است و گل نرگس تبّسم بر لب. بنگر که کدام یک از آن دو به چشمان شبیه تر است؛ 

پس همان برتری دارد.«

یـم، جـز آن نیافتیـم.  کـه در دسـت دار ایـن بـود نمونه هایـی از نثـر ابن رومـی؛ و در منابعـی 

کـه در شـمار نویسـندگان بلیـغ بـه حسـاب  کـه بـا چنیـن سـبکی بنویسـد، سـزا اسـت  کسـی را 

گروه هـا مختلـف می شـدند،  گـر بلیغ تریـِن آنـان محسـوب نگـردد. بـا ایـن حـال، هـرگاه  آیـد، ا

گـروه شـاعران بـه حسـاب مـی آوْرد. او در سـتایش ابوالحسـین کاتب  ابن رومـی خـود را تنهـا در 

گفته است: ابن ابی  األْصبع، دربارۀ خویش 
ما جماعت شاعران با نویسندگان نسبتی نزدیک داریم.

هرچند ایشان در هر فضیلتی از ما سزاوارتر و در زبان و بیان از ما بلیغ ترند؛

که در آسمان جای دارد. در نسبت رساندن، پدِر ما و آنان یکی است: آن هم عطارد 

گفتار  که شاهدهایی از  و اّما دربارۀ بهرۀ او از دانش های زبان عرب و دین، نیاز نیست 

نمونه ای در  کمتر  باشد.  نیازمند روشنگری  که  آن است  از  زیرا روشن تر  یم1؛  بیاور آن  بر  ی  و

میان قصیده های بلند یا کوتاه او است که آن را بخوانی و سپس به دانش گستردۀ شاعر آن در 

لغت، و احاطۀ گسترده اش به واژگان کمیاب، وزن های اشتقاق و تصریف کلمات، جایگاه 

کسان مشهور، و نیز احکامی از دین و برگرفته هایی از ادبّیات قرآن  کاربرد َمَثل ها، نام های  و 

که چنین  که با آن ها همراه است، یقین نیابی. در شعر عرب، تنها دو شاعر یافت می شوند 

گفتارشان بدین فراوانی و دّقت نمایان است: ابن رومی و َمَعّری. شاهدهایی در 

ابن رومـی، سـران و ادیبانـی چـون عبیـداهلل بـن عبـداهلل و علـی بـن یحیـی و اسـماعیل بـن 

1. در متـن کتـاب الغدیـر، عبـارت »مـن المفضـول... « آمده اسـت؛ اما در اصل کتاب عقاد، عبـارت »من الفضول... « به 
چشـم می خـورد کـه همان نیز درسـت اسـت و ترجمـه را نیز بر همان پایـه آورده ایم. )ن.(
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کـه قصیده هـا را بـر آن نوشـته بـود،  کلمـات دشـوارش را در نامـه ای  بلبـل را می سـتود و شـرح 

یـد از ایـن کـه ظرافت هـای سـخن و رازهای لغتش از دسـت آنان  می نگاشـت؛ گویـا بیـم می ورز

گردی تلّقی نموده[ بی صفایی  که ایشـان را چون شـا که آنان ]از این  برود. آن گاه، چون می دید 

می ورزنـد و حـال انـس را دگرگـون می کننـد، بدیـن سـان، از آنـان پـوزش می خواسـت:

کـه بـا واژگان غریـب  ح دادم  کسـی جـز شـما شـر  واژه هـای سـختش را نـه بـرای تـو، بلکـه بـرای 

و دشوار ناآشناست.

ح  کسـی شـر کجـا بـرای  کسـی جـز تـو اسـت؛ زیـرا واژگان غریـب و دشـوار را  ح و تفسـیر بـرای  شـر

کـه خـودش بـه آن نیـک آشناسـت؟ دهنـد 

ی در لغـت و دانسـتن رمزهـا و نکته هـای لطیـف آن شـهرت یافتـه بـود،  کـه و از آن جـا 

ی تفریـح  ی برمی سـاختند و دربـارۀ آن هـا از او پرسـش می کردنـد تـا بـا و کلماتـی ناآشـنا نـزد و

کـه بـر دیگـر  یگری هـا، قّصـۀ جرامـض اسـت  نماینـد یـا او را بـه زانـو درآورنـد. یکـی از ایـن باز

کسـی از ابن رومـی  نمونه هـای هماننـدش داللـت می کنـد. در مجلـس قاسـم بـن عبیـداهلل، 

پرسید: »جرامض چیست؟« او بدون تأّمل پاسخ داد:
دربارۀ ماجرای جرامض پرسیدی و خواستی معنایش را بدانی.

کلماتی مانند خودشان تفسیر می شوند! گاه دشوارها با  کل است؛ و  جرامض به معنای خزا

کنـد _ بـه معنـای سـلجکل اسـت؛ خـواه آن را  کسـی آن را فـرض  کـه  کل نیـز _ بـه فـرض  خـزا

نپذیـری! خـواه  و  بپذیـری 

و این ها، همه، کلماتی همانند جرامض هستند که نه معنا دارند و نه در لغت یافت می شوند.

ی بوده  کسـانی چون ثعلب و قتیبه اسـتاد و گر جسـت و جوی ما درسـت بوده باشـد و  ا

کلمات  گونه با  ی بدین  م اسـت _ باید هم و
ّ
که مسـل باشـند _ گذشـته از اسـتادِی ابن حبیب 

گزیـدۀ برگزیـدگان در ایـن علـوم  دشـوار و انسـاب و اخبـار آشـنا بـوده باشـد. اینـان، همگـی، از 

گردی هوشـیار و تیزهـوش و خوش حافظـه همچـون ابن رومـی آنـان را  کـه شـا بوده انـد؛ بـه ویـژه 

کـه او پنـج بیـت را بـا یـک بـار خوانـدن از بر می نمـود. گیریم  کـرده باشـد. پیش تـر دیدیـد  یـاری 
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کـه بـه چنیـن گزارش هایـی راه می یابـد؛ اّمـا  گـزارش، قـدری مبالغـه راه یافتـه باشـد  کـه در ایـن 

ی را در فراچنـگ آوردن لغـت  کـه او خوش حافظـه بـوده و همیـن، و  بـاز هـم نشـان می دهـد 

و شرح واژگان یاری می نموده است.

گـر اندکـی از آن دور می شـد، زود  گذرانـد و ا ابن رومـی همـۀ زندگانـی خـود را در بغـداد 

ی  ی را بـه آن جـا بازمی کشـید و آرزومنـدی بـدان سـوی، بـر و بازمی گشـت و اشـتیاق دیـدار، و

کشـتزار   چیـره می شـد. در آن روزگار، بغـداد پایتخـت بی رقیـب دنیـا بـود و او، خـود، صاحـب 

که او را به ارث رسـیده بود؛ از جمله  و دو خانه و ثروت بود و چیزهایی نادر و نفیس داشـت 

کـه اّدعـا می کـرد از آِن رشـید بـوده و چـون آن را بـه علـی بن منّجم یحیـی هدیه نمود،  پیالـه ای 

در وصف آن چنین سـرود:

کرد. که خلیفه نشد، آن را از آِن خود  که یکی از پسرانش  رشید پیمانه ای داشت 

گوارایـی هماننـد دهـان محبـوب اسـت؛ و حّتـی از آن نیـز شـیرین تر، هرچنـد هرگز  در شـیرینی و 

لـب به سـخن نمی گشـاید.

کیمیا به جایش پردازند. که با  ک است، نه آن  که طبیعتش تابنا گوهری ساخته اند  آن را از 

هـرگاه چشـم بـه آن می نگـرد، از فـرط صافـی و زاللـی جـام، خـود جـام را نمی بینـد و تنهـا بـه 

می یابـد. راه  آن  درون 

ایـن قـدح هماننـد هوایـی اسـت کـه بـا هیـچ گرد و غبـاری درنیامیختـه و نور با آن عجین شـده؛ 

ل! کـه چـه نـازک و چه زال وه 

_ ســـپس عّقـــاد دربـــارۀ سرشـــت و اخـــالق و نحـــوۀ زندگـــی و دارایی هـــا و خوشـــمزگی ها 

ی، از صفحـــۀ 102 تـــا 203 بـــه  کامـــی و فـــال بـــد زدن و و بذله گویی هـــا و هجوپـــردازی و نا

کـــه جـــای تأّمـــل  گفتـــار را آغـــاز نمـــوده  ی  تفصیـــل ســـخن رانـــده و آن گاه، در پیرامـــون اعتقـــاد و

گوید: _ ی  دارد. و

عقیدۀ ابن رومی

دوره،  آن  در  کـه  گذشـت  هجـری،  سـوم  سـدۀ  دینـی  وضعّیـت  دربـارۀ  سـخن  ضمـن 
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کـه بـا  کـه در عقایـد دارای رأیـی نباشـد  کسـی بـود  کمتـر  فرقه هـا و مذهب هـا فـراوان شـدند و 

گـروه پژوهنـدگان و خواننـدگان دانش هـای نـو.  آن اسـالمش را تفسـیر نمایـد، بـه ویـژه در میـان 

کـه پژوهـش می نمـوده  کـه مطالبـی   ابن رومـی یکـی از ایـن خواننـدگان بـوده و انتظـار نیسـت 

و در مجلس آن حضور می یافته و از اهلش می شـنیده، اثری محسـوس در تفسـیر عقیده اش 

نداشـته باشـد. او مسـلمانی از سـِر صـدق و راسـتی بـود؛ اّمـا در عیـن حـال، شـیعه و معتزلـی 

کـی[ اعتقـاد داشـت؛ و ایـن سـالم تریِن  کـی و افال بـه وجـود دو سرشـت ]خا بـود و  َقـَدری  و 

ی، از حیـث ایمـان بـه دیـن بـود. فرقه هـای رایـج در روزگار و

ابن رومـی شـیعه  کـه  اّدعـا می کننـد  »بغدادیـان  گویـد:  الغفـران ]ص244[(  )رسـالة  َمَعـّری 

ی در پی این سـخن  اسـت؛ و بر این مطلب، قصیدۀ جیمّیۀ او را شـاهد می آورند.« سـپس و

چنیـن آورده اسـت: »مـن او را بـر مذهبـی جـز مذهـب شـاعران دیگـر نمی بینـم.«

در  بوده،  دیگر  شاعران  مذهب  بر  ابن رومی  که  استدالل  این  با  َمَعّری  چرا  نمی دانیم 

که تشّیع پیشه می کردند، حقیقتًا همانند  گاه  تشّیع او تردید نموده است. شاعران هم آن 

یدند و در این جهت، از عموم شیعیان پیشی  دیگر مردم شیعه بودند و چه بسا افراط می ورز

می گرفتند. به اعتقاد ما، َمَعّری بر همۀ شعرهای ابن رومی وقوف نداشته و از این رو، حقیقت 

گرنه، این حقیقت ]روشن است و[ پوشیده نیست. ی بر او پوشیده مانده؛ و  مذهب و

تردیـدی  آن  در  کـه  او  تشـّیع  دادن  نشـان  بـرای  ی  و جیمّیـۀ  قصیـدۀ  گذشـته،  ایـن  از 

یـا  قبیـل طمـع ورزی  از  انگیزه هایـی  بـدون  را  آن  کـه شـاعر،  کفایـت می کنـد؛ چـرا  نیسـت، 

سازشـگری سـروده و بـا سـرایش آن، خـود را آمـاج خطـری سـخت از سـوی بنی طاهـر و خلفـا 

یـد بـن علـی را مرثیـه  ی در ایـن قصیـده، یحیـی بـن عمـر بـن حسـین بـن ز قـرار داده اسـت. و

ید؛ و در آن، ضمـن یادکـرد از  کـه والیـان خراسـان بودنـد، برشـور کـه بـر خلفـا و بنی طاهـر  گفتـه 

می گویـد: بنی عّبـاس  بـه  خطـاب  بنی طاهـر،  بدرفتـار  والیـان 
گره زنید! کینه های خود را پنهان دارید و دِر انبان ها را ببندید و  ای بنی عّباس!  )65(
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گذاریـد؛ که آنان را سـزاوار اسـت تا در  کمـان بـدکار خویـش و گمراهی شـان را بـه حـال خـود وا حا

گردند. کـه در آن دسـت و پـا می زنند، غـرق  همـان موجـی 

کـه کسـی بیایـد و حـق را بـه صاحبـش بازگرداَنـد. آن گاه، همچنان  روزی در انتظـار شـما اسـت 

کـه آنـان پیش تـر بـه انـدوه فرورفتـه بودنـد، شـما نیـز اندوهگین خواهید شـد.

خـدا  حّجـت  از  گریـزی  راه  و  داشـت  نخواهـد  عـذری  شـما  از  یـک  هیـچ  دیگـر  حـال،  آن  در 

یافـت. نخواهیـد 

که این بذرها به بار خواهد نشست! کینه ها را میان خود و ایشان ننشانید؛  کنون بذر  پس ا

کـه ایـن حالـت بـرای شـما پایـدار خواهـد مانـد؛ زیـرا روزگار همـواره دو  کنیـد  گـر بـاور  زیانکاریـد ا

رنـگ دارد.

چـه بسـا کـه در پـردۀ غیـب، کسـی اسـت کـه بـه انتقـام ایشـان برخواهـد خاسـت و به پیکار شـما 

خواهـد آمـد؛ چنـان کـه صبـح نیـز در دل شـب پنهان اسـت.

ــد  ــن توانـ ــر از ایـ ــخت تر و صریح تـ ــی سـ کالمـ ــه  ــاس چـ ــه بنی عّبـ ــاب بـ ــیعه خطـ ــک شـ یـ

کـــه در انتظـــار زوال حکومـــت آنـــان و آمـــدن حکومـــت علویـــان اســـت؟  گفـــت، دربـــارۀ ایـــن 

کـــه حکومتشـــان زوال خواهـــد یافـــت؛ و نزدیـــک اســـت آرزو  ی بنی عّبـــاس را هشـــدار داده  و

کـــه روزی فرزنـــدان علـــی بـــر دشـــمنان خویـــش چیـــره شـــوند  کـــرده اســـت _   کنـــد _ یـــا آرزو 

کـــه در بندشـــان افکندنـــد، در  و حّقشـــان را بازســـتانند و میـــراث خـــود را بخواهنـــد و آنـــان را 

ی بـــه علویـــان، هماننـــد عشـــق ورزی هـــر شـــیعۀ دیگـــر در ایـــن  بنـــد افکننـــد. ایـــن عشـــق ورزی و

زمینـــه، آشـــکار و فـــارغ از زبان بـــازی اســـت.

کت دشمنان خاندان علی را  ی در قصیدۀ نونّیه به صورتی آشکارتر، هال از این فراتر، و

کوتاهی نموده است: که در خون فشانی برای یاری ایشان  کرده و خود را سرزنش نموده  آرزو 
کنون دشمنان شما را یاری می کند، بدانید که کسی نیز در کمین ایشان نشسته است. گر روزگار ا ا

کردنـد و ]لگام گسـیخته[ بـه تعـرض و رویارویـی  کنـون آنـان لـگام تعـدی و سـتم را از خـود بـاز  ا

خ کشـیدن نیـروی خـود مشـغولند. ]بـا مـردم[ و یـا بـه ر

کـه  ک می گرداَنـد؛ همچنـان  را هـا آنـان  کـه خداونـد یاری تـان می کنـد و  کنیـد؛  صبـر پیشـه 

ک نمـود. پادشـاهان یمـن را هـا
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گمـان، زمـان  نـه بـه  بـه یقیـن و  زمـان پیروزی  تـان نزدیـک شـده؛ پـس آن را دور نپنداریـد. 

اسـت. شـده  نزدیـک  پیروزی تـان 

این از کوتاهِی من است که جانم را حفظ کرده ام، همانند کسی که به دنیا اعتماد کرده باشد.

کم مایه می  گردد. نه خونم در راه یاری تان ریخته می شود و نه آبرویم در راه شما خوار و 

کرده است. گرچه خداوند خونم را حفظ  اّما جانم را برای عرضه نهاده ام؛ 

که شما را حفاظت نماید؛ کاش به جای شما آماج تیرها می شدم یا زره و سپری می گشتم 

گلو و سینۀ خود در برابر تیرافکنان می ایستادم! و با پیشانی و 

هر که در راه شما با جان خویش خشنودی پروردگارش را خریدار شود، از زیانکاری نمی هراسد.

کـه چنیـن سـخن می گویـد و احساسـی چنیـن دارد، تردیـد روا نیسـت؛  کسـی  در تشـّیِع 

ی بـدون منفعـت ]دنیایـی[ و بـرای دوسـتی فرزندان علی و خشـم گرفتن به سـود ایشـان  زیـرا و

ی را سـود ]دنیایـی[ دهد و نه ایشـان را _ جان  کـه نـه و و نمایـان سـاختن احساسـش بـه آنـان _ 

خویـش را در معـرض مـرگ می نهـد. او یحیـی بـن عمـر را جـز بـا لقـب شـهید یـاد نمی کـرد؛ 

چنـان کـه در قصیـدۀ جیمّیـه چنیـن کـرده ؛ و نیـز در تصویـر ذهنی و مسـتقّل دیگـر که آن را در 

کشـیده اسـت: ایـن دو بیـت بـه نظم 
نیزه ها جامه ای از خون بر پیکرش پوشانده اند و با پیکری ارغوانی نزد خدا درآمده است.

کـــه جـــز بـــه همســـر خویـــش ننگرنـــد را  هم آغوشـــی بـــا زره پوشـــیدگان، هم آغوشـــی بـــا زنانـــی را 

پـــاداش وی ســـاخت.

ی هـوادار طالبیـان بوده  حّتـی برخـی از ایـن شـاهدها کافـی اسـت تـا داللـت نمایـد که و

و هماننـد شـاعران یـا غیـر شـاعران، دربـارۀ خالفـت دارای مذهـب تشـّیع بـوده؛ بـه ویـژه تشـّیع 

کـردن  کـه پیـروان آن معتقدنـد بـا وجـود فـرد برتـر، امامـت فـرد فروتـر روا اسـت و لعـن  میانـه رو 

کـه در خالفـت بـا علـی سـتیز نمودنـد، ناپسـند می شـمارند. بیشـینۀ این کسـان  صحابـه ای را 

یدند و دربـارۀ یـاری  کـه در سـپاه یحیـی بـن عمـر، بـرای نبـرد بـا بنی عّبـاس برشـور یدّیه  انـد  از ز

گفتـه، نگفته انـد و آرزویـی بیـش از آن  خانـدان علـی، سـخنی سـخت تر از آن چـه ابن رومـی 

ی برده، نبرده اند. چه و
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بـرای مـا آشـکار اسـت کـه ابن رومـی تشـّیع را از مـادر و پـدرش بـه میراث برد؛ زیـرا مادرش 

اصلـی فارسـی داشـت و بـه مذهـب قـوم فـارس خویـش در یـاری علویـان نزدیک تـر بـود؛ نیـز از 

یـاران  و  اسـت  شـیعیان  محبـوب  نام هـای  از  کـه  نهـاد  نـام  علـی  را  او  پـدرش  کـه  ی  رو آن 

که در  که شـیعه باشـد، حال آن  کی نبود  ی با سرسـخت خلفا از آن دوری می ورزند. بر پدر و

ی، مردمـی دور از  خالفـت و والیـت عهد  خدمـت خاندانـی از عّباسـیان بـوده؛ زیـرا سـروران و

گاه نیـز  کینـۀ سـخت میـان عباسـیان و علویـان بـود؛ و  بوده انـد و همیـن دو مطلـب، سـبب 

کـه برخـی از خلفـا و ولی عهدان، خـود، علی و فرزندانش را گرامی می داشـتند،  پیـش می آمـد 

ی را فـراوان مدح گفته  کـه دربـارۀ معتضـِد خلیفه، مشـهور اسـت؛ همان که ابن رومی و چنـان 

گفته انـد پـدرش متـوّکل را در  کـه  کـه دربـارۀ منتصـِر ولی عهـد شـهرت دارد  اسـت؛ و نیـز چنـان 

کشت. که میانشان بر سِر دفاع از حرمت علی و خاندانش درگرفت،  کشمکشی  پی 

 _ ســـپس عّقـــاد، شـــیعه بـــودن بنی طاهـــر را در صفحـــات 207 تـــا 209 روشـــن دانســـته 

گفته است: _ و 

کـــه او  کـــه انســـان در راهـــش ســـخت بکوشـــد، آن اســـت  ســـزاوارترین عقیـــده بـــرای آن 

یدادهـــا بـــه خشـــم آیـــد، راه عـــذر  کـــی دلیـــری بخشـــد و چـــون از دگرگونـــی رو  را هنـــگام بیمنا

ی بگشـــاید و امیـــد بـــه آینـــده ای بهتـــر از وضـــع حاضـــر را برایـــش زمینه ســـازی  و شـــکیبایی را بـــر و

ی را بـــه زدودن تیرگی هـــا و بازگردانـــدن حق هـــا نزدیـــک نمایـــد. همـــۀ ایـــن چیزهـــا را  کنـــد و و

کامـــل در هـــواداری از علویـــان یافـــت؛ همـــان معتقـــدان بـــه امامـــت پیشـــوایی  ابن رومـــی بـــه نحـــو 

ــر  ــه پدیدآورنـــدگان و مســـلط بـ کـ ــیان  ــر عّباسـ ــان غیـــب انتظـــارش مـــی رود؛ در برابـ ــه از جهـ کـ

کینـــه بـــود و زوالـــش امیـــد بـــرده می شـــد. از ایـــن  کـــه ســـخت مـــورد تنفـــر و  وضـــع موجـــود بودنـــد 

ـــی  ـــایر مردم ـــاعران و س ـــر ش ـــب دیگ ـــر مذه ـــود و ب ـــیعه ب ـــد، ش ـــتگی و امی ـــی در دلبس رو، ابن روم

کـــرده بودنـــد. کـــه تشـــّیع پیشـــه  بـــود 

ــه آن  ــی ورزد؛ بلکـ ــدل نمـ ــد و در آن جـ ــان نمی کنـ کتمـ ی آن را  ــی: و ــزال ابن رومـ ــا اعتـ اّمـ
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یـــث   را بـــا ســـرافرازی آشـــکار نمـــوده، ســـخت دلبســـته و خواهـــان آن اســـت. او دربـــارۀ ابن  ُحَر

گفته است:
کـه چیزی دیگر پشـت  او معتزلـی اسـت؛ اّمـا کفـر خـود را می پوشـاَند1 و ظاهـری را آشـکار می کنـد 

آن است.

ـــس،  ـــد یـــک شـــیء نفی ـــرا ]مانن ـــز! چنیـــن نمی کنـــم؛ زی کنـــم؟ هرگ ـــا  ـــزال را ره ـــه اعت ـــاد ب ـــا اعتق آی
ـــدان بخـــل مـــی ورزم.2 ـــم و[ ب دلبســـتۀ آن

گر به درسـتی نزد من برای او اعتقادی ثابت شـود، ]آن اعتقاد را باطل می شـمرم و[ پروردگارم  ا

را به دین او نمی پرستم.

ــد را  ــد و خداون ــه اختیارن ــل ب ــه قائ ک ــود  ــه ب ّی ــب َقَدر ــان مذه ــزال، هم ــب او در اعت مذه
ی  کاری ناچــار شــده، منــّزه می شــمارند. ایــن اعتقــاد در ســخن و کــه بــه  کســی  از مجــازات 
کــه او را بــه پیونــد مذهبــی اش ســوگند می دهــد _  خطــاب بــه عّبــاس بــن قاشــی _ آن جــا 

ــت: ــکار اس آش
کـه بـه سـبب آن،  گـر میـان مـا پیونـد خویشـاوندی نیسـت، هم کیشـی و پیونـد دینـی هسـت  ا

حّتـی پـدر نیـز از پسـر دسـت می کشـد.

کـه دینشـان بـه مـا  کسـانی  اعتقـاد بـه عـدل و توحیـد، مـا را بـا هـم پیونـد می دهـد، بـه خـاف 

کافر. شبیه است، اّما در حقیقت یا دوگانه پرستند یا 

که راه راست را می پیمایند! گمراه نیز پیوند دوستی است، چه رسد به دو تن  میان دو 

که همۀ عمر بر آن بوده ای و هستی. کت را داشته باش  همان اخاق درخشان تابنا

که به معتزلِی تنگدسـت عطا و بخشـش نکند؟ فرد معتزلِی توانگر چه عذری دارد 

گوید، باوری  گر چنین  کار بازداشـته اسـت؟ ا که سرنوشـت محتوم، او را از این  آیا ادعا می کند 

گره زده بود، گشـوده اسـت. که اندیشـه اش را بر آن  را 

کـه رفیـق وی شایسـتۀ عطای او نیسـت؟ چگونه چنین اسـت، حـال آن که  یـا آیـا ادعـا می کنـد 

ایـن رفیـق از راه راسـت بیـرون نرفته و عصیان و سرکشـی نکرده اسـت.

کار برده است.)م.( کفرآمیز می دانسته اند، این تعبیر را در بارۀ او به  که دیگران اعتقادش را  1. از آن جا 

2. در متـن، کلمـۀ »ضنیـن« بـه کار رفتـه کـه ایـن ترجمـه بـر پایـه آن اسـت. امـا بـه قرینـۀ بیـت بعـد،  می تـوان گفـت کـه کلمۀ 
»ظنیـن« درسـت اسـت. در آن صـورت، ترجمـه چنیـن می شـود: »مـن بـه او ]=ابن حریـث[ بدگمـان هسـتم.« )ن.(
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کـه هـر چـه در امـکان داشـته  کـه بـرای او می پسـندد، در دسـترس نـدارد؛ حـال آن  و یـا چیـزی 

کفایـت می کنـد. باشـی و بـه بـرادرت دهـی، او را 

آن چـه رأی صائـب بـه مـن می آمـوزد، آن اسـت که مردی چون تو را برای درآمدن به راه راسـت 

هیچ عذری نیست.

کــه معتزلــی و اهــل عــدل و توحیــد اســت. ایــن  از ایــن ســخن ابن رومــی پیــدا اســت 

ّیــه، خــود را بــدان می نامیدنــد؛ زیــرا عــدل را بــه خداونــد نســبت می دهنــد  کــه َقَدر نامــی بــوده 

ی آورده، قائــل  گشــته و پیشــتر بــدو رو ی حتمــی  کــه بــر و گناهــی  کیفــر بنــده بــه ســبب  و بــه 

کــه قــرآن آفریــدۀ او اســت، نــه  کــه خــدا را یگانــه می شــمرند و بــر آننــد  نیســتند؛ و نیــز از آن رو 

قدیــم و هماننــد او در دو صفــت وجــود و قدیــم بــودن. آنــان ایــن نــام را بــرای خویــش برگزیدنــد 

ّیــه نامیــده، دربــارۀ آنــان ایــن حدیــث  کــه ایشــان را َقَدر کســانی پردازنــد  تــا بدیــن ســان، بــه رّد 

ــه  ّی گوینــد: »مــا آن َقَدر ــه، مجــوس ایــن اّمــت هســتند.« پــس آنــان  ّی  را روایــت می کردنــد: »َقَدر

کــه بــه َقــَدر معتقدنــد، بــه ایــن نســبت  ] کــه در حدیــث بــدان اشــاره شــده[ نیســتیم؛ زیــرا آنــان 

کــه مــا اهــل عــدل و توحیدیــم؛ زیــرا خداونــد را از ظلــم و شــریک  ســزاوارترند. جــز ایــن نیســت 

داشــتن منــّزه می دانیــم.«

کـه  کارهـای خیـر و شـّری  کـه معتقـد اسـت انسـان در  ی آشـکار اسـت  نیـز از سـخن و

گویـد:  انجـام می دهـد، آزادی دارد؛ و بـا ایـن حّجـت بـر دوسـت خـود احتجـاج نمـوده، بـه او 

کـه َقـَدر تـو را بازمـی دارد، پـس آن چـه را دربـارۀ اختیـار  گـر گویـی  »چـرا مـرا پـاداش نمی دهـی؟ ا

کـه نمی خواهـی چنیـن کنی،  گـر گویـی  کـرده ای؛ و ا انسـان در کارهایـش بـاور داشـتی،  نقـض 

در حـِقّ دوسـتی  سـتم رانـده، بـه جوانمـردی خلـل رسـانده ای.«

کــه بــه صراحــت، نشــان می دهــد انســان دارای اختیــار  جــز این هــا، او بیت هایــی دارد 

کارهــای خویــش را می آفرینــد؛ همچــون ایــن ســخنش: اســت و 
گردن به هوای نفس می سپردند، همچنان  گر حال به حال شدن های اختیاری نبود، آنان  ا

کشیده می شود! که قطار شتران به بند 
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و نیز این بیت:
که اختیار داری و می توانی بگسلی یا استحکام بخشی؟ چگونه چنین توانی بود، حال آن 

گفتار: و هم این 
کار خیر، ساختۀ کنندۀ آن است و هرگاه خیری انجام دهی، پیامدهایش با تو همراه خواهد بود.

کند. کار شر نیز ساختۀ انجام دهندۀ آن است و هرگاه شّری انجام دهی، نابودت 

که: البّته او در تقسیم روزی ها، به َقَدر معتقد است و به این 
کشـی،  کنی. چه آن را برانی و چه به سـوی خود  که آن را طلب  رزق و روزی می آید، بدون این 

تفاوت ندارد.

نیز می گوید:
کـه راه هـای پهنـاور، گشـاده و گسـترده اند و خداونـد زنـده اسـت و روزِی ]آفریـدگان[  آیـا ندیـدی 

تضمین شـده اسـت؟

کـه بـه دنبـال تـو می آیـد، نـه آن  گونـه روزی اسـت  گویـد: »ایـن سـخن دربـارۀ آن  _ امینـی 

که حدیث، آن را توضیح داده اسـت.« _ که تو آن را جسـت و جو می کنی، چنان  گونه روزی 

کیفـر  کـه  ّیـه، در ایـن مطلـب تناقضـی نیسـت؛ زیـرا معتقدنـد انسـان در امـوری   نـزد َقَدر

که بدان می رسد. و پاداش دارد، دارای اختیار است، نه در روزی و دیگر بهره های زندگی 

کی[ چنین است: کی و افال و اّما روشن ترین سخن وی در اعتقاد به وجود دو سرشت ]خا
کـه همـواره مـا را بـه سـوی بدتریـن جایـگاه  کـی نهفتـه شـده  در مـا و شـما سرشـتی زمینـی و خا

فرومی کشـد.

کـه آدم و همسـرش از بـاغ فـردوس، آن بهترین سـرای،  پیـش از مـا، همیـن سرشـت سـبب شـد 

کنند. هبـوط 

گرفتنـــد و بـــه جایـــش، آن باغ هـــا  کـــه همچـــون نامـــش َپســـت و فرومایـــه اســـت،   پـــس دنیـــا را 

و رودها را دادند.

نزدیکـِی  از  را  پدرمـان  کـه  طبیعـت  ایـن  اسـت  سرشـتی  بـد  چـه  سـوگند!  خـدا  جاودانگـی  بـه 

نیکوترین همسایه ]=خدای واال[ محروم ساخت!
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کـه بنـدی داشـته  کـه فرزنـدان ضعیفـش پـس از او بـه اسـارت درآینـد و بـی آن  و سـبب شـد 

گردنـد. کـی  اسـیر سرشـت خا باشـند، 

کی، خود، در برابر آزادگان، اسیر و ضعیف و محکوم است. اّما این طبیعت خا

به سـبب همین سرشـت، جسـم های ایشـان می خواهد مایۀ هبوطشـان گردد؛ اّما جان هاشان 

همچون شـعلۀ آتش اوج می گیرد.

کرانه های آسمان فراتر می رفتند! گر درگیری جسم و جانشان نبود، با یک خیزش از همۀ  ا

کف می گرفتند. کم با دست هاشان ماه آسمان و هر اختر جاری را در  یا دست 

که در جایگاه  گوید: »در این جا، عّقاد چیزهایی ناروا را به ابن رومی نسبت داده  _ امینی 

که عّقاد از علم اخالق دور بوده و در  حقیقت جایی ندارد. خاستگاه این مطلب آن است 

که پیامبر اسالم آورده، ناسازگار  معنای شعر ابن رومی اندیشه نورزیده، پس آن را با توحیدی 

یافته است. اّما کسی که سبک های سخن را بشناسد و آمیختگی طبیعت انسان از غریزه های 

که  می دهد  نشان  شعر  این  نمی ورزد.  تردید  شعر  این  معنای  درستی  در  بداند،  را  گون  گونا

کتاب های اخالق و مانند آن  کالم در  ابن رومی با علم اخالق آشنا بوده است. تفصیل این 

آمده که از آن درمی گذریم تا گفتارمان از موضوع این کتاب بیرون نشود.«

گفته است: _ عّقاد در ادامه 

ی تـرس آمیختـه بـه  ابن رومـی دارای فطرتـی سرشـته بـر دینـداری بـود؛ زیـرا در فطـرت و

یچه هایی پنهان برای ایمان و راسـت  احتـرام و نیـز تکیـه بـر یـاور، نهاده شـده بود؛ و این دو، در

ی بـه سـبب بیـم از شـک  شـمردِن عنایـت بـزرگ در جهـان هسـتی، هسـتند. از همیـن رو، و

کسـی را  یـد و در ایـن تسـلیم، سـادگِی  ی آوردن بـه تسـلیم، بـه خـدا ایمـان می ورز و بـرای رو

او  بـر هـر چیـز ترجیـح می دهـد. ایـن سـادگی  را  آرامـش  کـه از اضطـراب می گریـزد و  داشـت 

کـه در سـالم  کـه سـخن آن دسـته از حکیمـان را نادرسـت می شـمرد  بـدان حـد رسـیده بـود 

ی  مانـدن پیکـر تقواپیشـگان پـس از مـرگ تردیـد نمـوده، آن را تأثیر دوا و حنوط می دانسـتند. و

ت هـای سـالم مانـدن برخـی از پیکرهـا، آن هـا را 
ّ
کـه بـرای یافتـن عل خطـاب بـه ابن ابی ناظـره 
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کـرده و از بدنشـان چشـیده بـود، چنیـن سـرود: آزمایـش 
ای که مردگان را چشیدی تا بدانی که آیا پس از گذشت زمان، بر اثر دوا جسمشان باقی می ماَند!

گر آفرینندۀ هستی را مّتهم نمی کردی! در این تبیین، راستی و درستی را رعایت کردی؛ البّته ا

که خداوند نمی تواند مردگان را همچون زندگان سازد؟ کردی  گمان  آیا 

کارسازی های زیرکانۀ حکیمان است؟ که آن چه از نشانه هایش دیده ای، از  گمان بردی  آیا 

او در واپسین لحظه های زندگی اش می گفت:
که هر دهشتی فروتر از آن است. که دیدار خدا چندان دهشت آور است  ها 

ی، چیـزی نبـود جـز شـاخه ای از همیـن هـراس دینی غریـزی که در  فـال بـد زدن در نظـر و

یـد، اّمـا در حـّد و مـرز  وجـودش نهفتـه بـود. او در دیـن، فلسـفه ورزی می نمـود و اندیشـه  می ورز

احسـاس و نـه تفّکـر؛ و از ایـن رو، هنرمنـد شـمرده می شـد و نه فیلسـوف.

گوید: _ امینی 

کـه بـه اسـالم  کـس  »فـال بـد زدن از شـاخه های دیـن نیسـت و بـدان اعتمـاد نکنـد هـر 

سـر تسـلیم فـرود آورده و گوش هایـش لبریـز از ایـن سـخِن آورنـدۀ آن؟ص؟ باشـد: ›]در اسـالم[ نـه 

فـال بـد زدن اسـت و نـه حـام1 ]را نشـانۀ شـومی دانسـتن[.‹ جـز ایـن نیسـت که فال بـد زدن، از 

کـه بـا نـور یقیـن و تـوّکل بر خـدا در همه حال، نیرو نپذیرفتـه؛ و از این رو، در  ناتوانـِی روح اسـت 

کنـار نهـاد.« روزگار جاهلّیـت رواج داشـت و اسـالم آن را 

گوید: _ عّقاد 

کـه ابن رومـی بـه اختیـار عقیـده داشـت، از جـرأت ورزی اش نبـود؛ و نیـز چنـان نبـود  ایـن 

ی گناه  کثرّیـت پذیرفته بودند، اندیشـیده باشـد. همانـا و کـه در دیـن، اندیشـه ای جـز آن چـه ا

کیفـر و پـاداش دادن، از َقـَدر نفـی می نمـود و  گـردن خـود انسـان می انداخـت و ظلـم را در  را بـر 

کـه نـزد صاحبانـش زمانـی دراز مانـده و چنـد نسـل از او پدیـد آمـده باشـد. اعـراب جاهلـی بـر چنیـن  1. حـام شـترى اسـت 
گاه هـا آزاد می نهادنـد اسـالم ایـن رسـم جاهلـی را  شـتری سـوار نمی شـدند و بـار نمی گذاردنـد و آن را در آبگاه هـا و چرا

باطـل نمـود. )ن.(
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خداونـد را بـه نیکوتریـن شـکلی کـه فلسـفه  ورز می توانـد معبـودش را بـا آن تصـّور نمایـد، تصـّور 

یدن بر  می کـرد. پـس گویـی ایـن اندیشـه بـه سـبب دلبسـتگی بـه جهان غیـب، و نـه جرأت ورز

ی راه  ی آمـده بـود؛ و جـز ایـن نیسـت کـه هراس های ناشـی از تردید کـه در دل و آن، بـه سـراغ و

ی آسـودگی نداشـت تا در مـورد آن ها  یافتـه بـود، او را بـه سـوی اندیشـۀ معتزلـه کشـانید؛ پـس و

بـه آرامـش و سـکون دسـت یابـد و ]از امـواج متالطـم آن هـا[ به سـاحل نجات برسـد. به همین 

گشـایش  سـبب، به دوسـتان پناه می ُبرد تا آن چه را در سـینه دارد برایشـان آشـکار نماید و در 

اندوه خویش، از آنان یاری جوید:
انگیزه های موّدت میان ما را دوستی مان با نیکان بنی هاشم استحکام می بخشد.

و نیز اخاص ورزیدنمان در توحید خدای یکتا و حمایتمان از دین او در صحنه های قیام.

کارگـر  کـس در آن  کـه تردیـد، آسـتانۀ درش را نمی کوبـد و طعنـه زدن هیـچ  همـراه بـا معرفتـی 

نمی افتـد.

کـه بـا حّجـت خویـش، مـردم زیـرک را هـم بـه  و نیـز همـراه بـا تفّکـر ورزیدنمـان در هـر شـبهه ای 

عجز وامـی دارد.

هـر یـک از مـا بـرای خشـنودی خـدا سـینۀ سرشـار از گفـت و گوهـای پنهانـش را بـرای ]پذیـرش[ 

حجت هـای او خالـص می گردانـد.

کـردن واجب هـای دینـی، چیـز دیگـر. نهایـت ایمـان نـزد  اّمـا ایمـان چیـزی اسـت و ادا 

کـه بـا نزدیکـی بـه خانـدان پیامبـر و منـّزه دانسـتن پـروردگارش و اطمینـان  ابن رومـی آن بـود 

یافتـن بـه عدالـت و رحمـت او، بـرای خویشـتن امنّیـت پدید آوَرد و سـپس راهـش را باز گذاَرد 

گر  ِت بـازی و نشـاط بهـره گیرد. ]پـس[ روزه را خوش آمـد مباد، ا
ّ

کـه خواهـد، از لـذ تـا هـر انـدازه 

راه آرزوها و درخواست خواهش ها و لذت ها را بر او ببندد:
که از هر خیری بازمی دارد! خوشامد باد خوردنی و نوشیدنی را! خوشامد مباد آن را 

کــه در شــادمانی بــه ســر آورده، بــه شــب معــراج  کــه شــبی را  کــی نداشــت از ایــن  حّتــی با

تشــبیه نمایــد:
گویی همچون شب معراج بود! خوشکامی در این شب ما را به رستگاری فراُبرد؛ 
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که در هر  ی می نمود؛ همان سان  که در تقوایش، از احساِس آنی پیرو ی بود  این از آن رو

یگری می پرداخت و آن جا که کم شـرمی روا نبود،  گاه بـه باز حالـی از حال هایـش چنیـن بـود. 

کـه هیـچ یک از عبادت پیشـگان با  یـد  از آن پـروا نمی کـرد؛ و گاه چنـدان تقـوا و خشـوع می ورز

گـوش فرامی دهـی،  پنـداری سـخن فـردی  ی  کـه بـه ایـن سـخن و گاه  ی برابـری نمی کـرد. آن  و

که همۀ عمرش را در پرستشـگاه ها به سـر آورده اسـت: عبادت پیشـه را می شـنوی 
پهلوهای ایشان از بسترها جدا می شود.

ک است یا پناهنده و یا آرزومند جای امن. یکایک ایشان یا بیمنا

گرفتند و به چشمان خواب آلودۀ دیگران وانهادند. لّذت خواب را از خود 

ع می کنند. که یکایک از پی هم طلو چشم به ستارگان شب تاریک دوخته اند 

که با انگشتانشان به آن سوی اشاره می ورزند. ایشان را می بینی 

و هنگام مرور ]آیات مربوط به[ مصائب سنگین قیامت، آه می کشند.

ک می نهند؛ کسار خویش را بر خا گونه های خا و چون 

و از چشمانشان باران اشک فرومی بارد؛

که هر چه احسان نمایی، زیبا است! می گویند: »ای خداوندگار ما؛ ای 

گناهانمان درگذر؛ ع، از  به خاطر این چهره های لبریز از خشو

گناهانمان درگذر! به خاطر این دیدگان اشکبار، از 

که هیچ شفاعتگری برای ما نیست، تو بهترین شافع ما هستی.« گاه  آن 

گوش های ظاهر جای نمی گیرد: که در  پس به آنان پاسخ می رسد، چنان 

»ای دوستان من! آن چه می کنید، تباهی نمی پذیرد؛

که در امانت  گاه ها خواهد ماند.« جان های خود را به من سپارید؛ 

که آن را از ابن فارض و محیی الّدین  او همپایۀ این شـعر سرشـار از خشـوع را بسـیار دارد 

نیز نمی شـنوی!

_ امینـی گویـد: »آن چـه ابن رومـی در بـارۀ اختیـار می اندیشـید، نتیجـۀ راه یافتن شـبهه ها 

کـه عّقـاد می اندیشـد؛ بلکـه زاییـدۀ برهـان آورِی درسـت بود.  و تردیدهـا بـه دلـش نبـود، چنـان 

کار  کوبنـده او را بدیـن  او بـه سـبب هـواداری از َقـَدر، حـّق آن را ادا ننمـود؛ بلکـه حّجت هـای 
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گویـد. روزی هـا بـه طـور  ی دربـارۀ ارزاق و روزی هـا  گونـه اسـت آن چـه و کشـانید. بـه همیـن 

کـه در همراهـی بـا قوانیـن الهـی که در سراسـر  ـف گشـته 
ّ
کامـل تقدیـر شـده اند؛ اّمـا انسـان مکل

مسـأله های  این هـا  کنـد.  دنبـال  را  ظاهـری  سـبب های  دارد،  جریـان  هسـتی  کامـل  نظـام 

کـه فرورفتـن در آن هـا، مگـر در جـای خـود، خوشـایند مـا نیسـت. کالمی انـد 

که ابن رومی بر عدالت و رحمت پروردگارش و منّزه شمردن او تکیه می ورزیده،  و اّما این 

کی و صفت های جمال و جاللش را  کمال پا که به خداوند ایمان دارد و  کس است  شأن هر 

ک پیامبر؟ص؟، جز نتیجۀ موّدت ایشان نیست  می شناسد. نیز دوستی ورزیدن به خاندان پا

که َمَثل  کتاب حکیم خداوند، پاداش رسالت است؛ و جز این نیست  که بنا بر سخن قاطع 

ایشان همچون َمَثل کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار گشت، نجات یافت و هر که از آن 

عقب ماْند، غرق شد؛ و آنان همتای قرآنند و همانا رسول خدا؟ص؟ آن دو را پس از خود بر جای 

گمراه نگردید.‹ پس ایشان را  که به آن دو چنگ زنید، هرگز  پس از من  نهاد و فرمود: ›مادامی 

که  که دوستی با آنان، امنّیت جهان آخرت را برای انسان تأمین نماید. و اّما آن چه  می سزد 

گوینده را به سبب  که  کم شرمی به وی نسبت داده، معانی شعری است  عّقاد از جلوه های 

آن بازخواست نمی کنند و چه بسا همانند این سخنان که شاعران عّفت پیشه سروده اند.« _

هجوگویی ابن رومی

سـدۀ سـوم هجری دو شـاعر هجوپرداز برون آوْرد که مشهورتریِن هجوپردازان در ادبّیات 

کـه خلیفه هـا و امیـران   همـۀ دوران پـس از اسـالمند: یکـی ابن رومـی و دیگـری دعبـل ُخزاعـی 

گوید: و همۀ مردم را هجو نمود و خود 
کس را نمی بینم. که دیدگانم را بر بسیاری از مردم می گشایم، هیچ  گاه  آن 

کـرده و بـرای هجوگویـِی روزگار بـه فرزندانـش، آن  َمَعـّری در یـک بیـت، ایـن هـر دو را یـاد 

دو را َمَثـل زده اسـت:
گویا ابن رومی یا دعبل است! کرد؛  گر روزگار انصاف دهد، همۀ مردمان را هجو خواهد  ا
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مـوّرخ جدیـد نمی توانـد نامـی تـازه بـه ایـن دو نـام بیفزایـد؛ زیـرا سـده های پـس از سـدۀ 

تـن  ایـن دو  بـا  ایـن فـن،  کـه در قـّوت هجـو و مهـارت در  بـرون نیاورده انـد  را  سـوم، شـاعری 

کـه چـون بـا  کننـد. بـا ایـن حـال، ایـن هـر دو در هجـو دارای سـبکی ویـژه هسـتند  هماننـدی 

گردنـد، آشـکار شـود. یکدیگـر مقایسـه 

ی دربارۀ دعبل  دعبـل _ چنـان کـه در جـز  ایـن کتـاب گفته ایـم _....1 _ امینی: »آن چـه و

گفتـه، مـورد توّجـه مـا نیسـت.« _ اّمـا ابن رومـی دارای طبیعتـی مردم گریزانـه نبـود و در جهـان 

کـه قـدرت تصویرگـری، لطـف  ادب، راهـزن جامعـه نبـود؛ بلکـه هنرمنـدی چیره دسـت بـود 

ی عطـا شـده  خیال پـردازی و زایندگـی معنـا و مهـارت در بـازی بـا معانـی و صورت هـا بـه و

کـه  کسـی یـا چیـزی را هجـو نمایـد، دوربیـن هوشـمندش را  کـه  بـود. پـس چـون قصـد می کـرد 

حقیقـت را در خـود جـای می دهـد، بـه سـوی او می گرفـت و آن گاه، آن کس یـا چیز، تصویری 

کاسـتی هایش را از ظاهـر  کـه خـودش هجوکننـدۀ خـود بـود و  فراهـم شـده در شـعر می گشـت 

آینه هـای مقّعـر و محـّدب نقـش می بندنـد.  کـه تصویر هـا در  خویـش بازمی نمایاْنـد، چنـان 

یگـری با معانی،  پـس هـر هجـو او تصویـری اسـت که شـکل های خود را فراهـم می نماید، یا باز

کـه او را برآشـوبانده اسـت. یـان کسـی اسـت  بـه ز

ابن رومـی از هجـو شـدۀ خویـش، زیرکـی و هوشـمندی و دانـش را بازمی سـتاَند و همـۀ 

بی بندوبـاری  در  را  آن  می تـوان  کـه  عیب هایـی  می چسـباَند؛  ی  و بـه  را  تمـّدن   عیب هـای 

گـر از هجو او آن چـه را که زاییدۀ تمـّدن و هرزگی  ت هـا جمـع نمـود. پـس ا
ّ

و حـرص ورزی بـر لذ

کـرده ای؛ و از آن،  و هوس رانـی رایـج در آن تمـّدن بـود، حـذف نمایـی، بدی هـای آن را حـذف 

یکاتور[ است، باقی نمی ماَند. چیزی جز آن چه همانند فکاهه و صورت پردازی ]= کار

که آن را برگزیده، بسـیار به  ابن رومی در هجوگویی سـبکی یگانه داشـت و تردید نیسـت 

ی تحمیـل ننمـوده و انتقام کشـی بـدان ناچـارش نکـرده  گـر نیـاْز آن را بـر  و کار بـرده بـود، حّتـی ا

1. در این جا، مؤلف ارجمند دنبالۀ سخن عّقاد را نیاورده است. )ن.(
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 باشـد. مـراد مـا از ایـن سـبک، هنـر صورت پـردازی هزل آمیـز و بـازی بـا شـکل های خنـده آور 

شـده  نهـاده  او  سرشـت  در  فـن  ایـن  اسـت.  ظریـف  شـباهت های  و  فکاهـی  چهره هـای  و 

کـه هـر چـه را می بینـد، منتقـل نمایـد  کـه در سرشـت نّقـاش چنیـن نهـاده شـده   بـود، چنـان 

کـه  کـه شایسـته اسـت، در تصویـر ایجـاد نمایـد. نمی بینیـم  و اسـتواری و نـوآوری را چنـان 

گـر ضرورتـی بـرای آن وجـود  کشـیده باشـد1، حتـی ا کار دسـت  ابن رومـی در شـعرش از ایـن 

گرفتـن  کـه بیشـتر شایسـتۀ جـای  نداشـت و رابطـۀ او بـا مـردم نیکـو بـود. امـا ایـن هنـری اسـت 

در شـمار صورتگـری اسـت تـا هجـو؛ و ایـن نیـک اسـت، نـه زشـت؛ و یـک توانایـی مطلـوب 

ی را  که و گر ببینی پسـرت  که ا که دورش افکنند؛ و چنان اسـت  اسـت، نه خوی و خصلتی 

گاه شـده،  تربیـت و هدایـت می نمایـی، در آن مهـارت یافتـه و بـه کاسـتی ها و پنهانی هایش آ

کسـی را دشـنام می  گویـد و تحقیـر می کنـد  کـه   تـو را بـه خشـم نمـی آوَرد؛ هـر چنـد دیـدِن ایـن 

گرفته، هجو می نماید، خشـمگینت می سـازد؛  یش را با هجو نمودن هدف  که آبرو کسـی را  و 

کـه در تصویرهـای هزل آمیـز دّقـت نمایـد و در درک معناها  گـر ایـن پسـر را بـازداری از ایـن   زیـرا ا

رشـد  از  نهفتـه،  ی  در و کـه  را  توانـی  ورزد،  آن هنرمنـدی  بازنمایانـدِن صورت هـای شـبیه  و 

چـه  آن  یافتـِن  در و  احساسـش  راسـت گویانۀ  بیـان  از  را  صادقانـه اش  حـّس  و  بازداشـته ای 

از  را منـع نمایـی،  گـر هجوگویـی و انگیزه هـای آن  ا اّمـا  برایـش رخ می دهـد، منـع نمـوده ای؛ 

گردد. که باید راسـت  که بدان نیازی نیسـت؛ و انحرافی را بازداشـته ای  رفتاری بازداشـته ای 

ی از آن پـوزش نمی خواهـد _ و جـای پـوزش خواسـتن نیـز  کـه و ایـن اسـت هنـر ابن رومـی 

ی را بـدان رانده انـد، و او، خـود، بـه سـوی آن  نیسـت. _ اّمـا آن چـه در هجـو او جـز ایـن باشـد، و

کـه خود  نرانـده اسـت؛ و دفـاع می کنـد، نـه حملـه؛ و گاه بـه عمـد، او را برآشـوبانده اند، نـه ایـن 

ی را می خوانی: برآشـوبیده باشـد. تـو ایـن سـخن و
کـه خـود و مـادر و پـدرش از دیگـری بدتـر  گاه دو تـن بـه دشـنام هـم نمی پردازنـد، مگـر آن  هیـچ 

گردد. اسـت، پیـروز 

1. در متن »ما نراه کان یقع عنه...« آمده، ولی در کتاب عّقاد، »... ُیقِلُع عنه...« درج شده که همین درست است. )ن.(
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عـرب  ادبّیـات  هجوپـرداز  همـان  باشـد؛  ابن رومـی  آن  گوینـدۀ  کـه  نمی کنـی  بـاور   پـس 

گونـه کاسـتی هجـو نمـوده اسـت. اّمـا هـم ایـن واقعّیـت دارد  کـه هجوشـدگان را بـا هـر  و کسـی 

گاه بـه راه هدایـت خویـش ]بازگشـته، بـا آن[ آرامـش و انـس می یافـت و از  ی  کـه و و هـم آن 

دوری  آن  از  و  می شـمرد  ناخـوش  را  آن  و  می گشـت  دل زده  و  می آمـد  سـتوه  بـه  هجوگویـی 

گـر خـود، مـورد هجـو و دشـمنی قـرار می گرفـت؛  می گزیـد و رهایـی از آن را آرزو می کـرد، حّتـی ا

کـه از هجوگویـی توبـه نمایـد: و سـوگندخوران عـزم می نمـود 
کند. که مرا هجو  کسـی را هجو نگویم، مگر آن  که دیگر در طول روزگار  سـوگند خوردم 

نـه؛ بلکـه حّتـی هجـو را ]یکسـره[ دور می افکنـم، هرچنـد کسـانی مـرا بـه زشـتی ها متهـم سـازند 

کنند[. ]و هجـوم 

گیرند. همۀ مردم از زبان من در امان هستند. پس ]بیایند و[ از من امان نامه 

که خشم به من روی آوَرد. گاه  گرفتن است، آن  صبوری ورزیدنم برایم عزیزتر از خشم 

که عنان خود را به دست عقلم سپرد! وای بر نابخردی ام پس از آن 

ایـن بـه ابن رومـی شـبیه تر اسـت؛ زیـرا او در باطـن خویـش، مسـالمت جوی و آسـان گیر 

ی شـرور  گـر و آفریـده شـده بـود، و نـه شـرور و درهم پیچیـده بـا تندخویـی و دشـمنی. و بلکـه ا

گر شـرارتش بیشـتر بـود، هجوگویـی اش کمتر  بـود، بـه ایـن همـه هجوگویـی ناچـار نمی شـد؛ یا ا

می شـد؛ زیـرا از بابـت دشـمنی ورزی آسـوده خاطر می گشـت و بـا آن مقابلـه به مثـل نمی نمود. 

هجـو  و  حملـه؛  بـرای  نـه  بـود،  دفـاع  بـرای  سـالحی  ی  و نـزد  هجوگویـی  گفتیـم،  کـه  چنـان 

نبـود،  نهفتـه در غریـزه  بـدِی  گونه هـای  و دیگـر  و زخم زنـی  نمایانگـر حیله گـری  پـردازی اش 

کـه نه می توانسـت آن را  کـه نمایانگـر دلتنگـی و خسـتگی و احسـاس سـتمی بود  همـان سـان 

تحّمـل کنـد و نـه از آن پرهیـز نمایـد. بسـیارند افراد شـروری که می ُکشـند و سـتم می کنند و در 

کسـی از  کلمـه ای در نکوهـش  کـه  زمیـن فسـاد می نماینـد و زندگـی را می گذراننـد، بـدون آن 

در  زیـرا  می گیرنـد،  وخشـم  می نماینـد  نکوهـش  کـه  مردمـی  بسـیارند  و  شـود؛  شـنیده  آنـان 

سرشت آنان چنین نهاده شده است.

کسـی کـه مرثیه هـای ابن رومـی را در سـوگ فرزنـدان، مـادر، برادر، همسـر، خالـه و برخی از 
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دوسـتانش خوانـده باشـد، از آن هـا در می یابـد کـه سوگ سـروده های مردی هسـتند که فطرتش 

بـا مهـرورزی و عنایـت بـه خویشـاوندان و خوگرفتن با دوسـتان و برادران، سرشـته شـده اسـت. 

و  آزمنـدی  کـه  نـه مدیحه هایـش  او داللـت می نماینـد،  بـر  بـه شـکل منصفانـه  او  مرثیه هـای 

بـر  شـکیب  کمـِی  و  تیزخشـمی  کـه  هجوّیه هایـش  یـا  و  بـوده  آن هـا  زمینه سـاز  رغبـت ورزی 

طبیعت هـای مـردم، زمینـۀ آن هـا را فراهـم نموده اسـت. در ایـن مرثیه ها، طبیعـت مردی برای 

کـه طمع ورزی هـا و ضرورت هـا بـا آن آمیختـه نیسـت؛ و در آن، فرزنـدی  مـا آشـکار می شـود 

 مهربـان، بـرادری دلسـوز، پـدری مهرپیشـه، همسـری بـس دوسـتی ورز، نزدیکـی رأفت پیشـه، 

کـه مـردی چنیـن باشـد و سـپس بـا ایـن حـال،  و دوسـتی اندوهگیـن را می بینـی؛ و نمی شـود 

شـرور و سـخت دل بـوده، دارای طبعـی سرشـته بـا حیلـه ورزی و آزارگـری باشـد.

کــه ســخن او را دربــارۀ  گــردد، ســزاوارتر اســت  هــرگاه ســخن او و فرزنــدان زمانــش دوگانــه 

ی؛ زیــرا آنــان آزار رســاندن بــه  فرزنــدان روزگارش تصدیــق نماییــم و نــه ســخن ایشــان را دربــارۀ و

ی را آســان  بــر و بــودن حاالتــش، دروغ بســتن  بــه ســبب غریــب  او را مبــاح می دانســتند و 

کســی  ــارۀ  ــه تهمــت و نســبت شــگفت را درب گون کــه هــر  می شــمردند. مــردم عــادت داشــتند 

ی از ایــن تهمت هــا  کــه خــود و کــه حالت هــای عجیــب دارد، راســت بشــمارند؛ در حالــی 

کــه شــکایت  کنــاره می ُجســت و از بدرفتــاری در پــِی بدرفتــاری چشــم می پوشــانید، از بیــم آن 

کم است: که انصاف  گردد، با دانستِن این  افزون 
کمتـر از ایـن نیـز بایـد مامـت  گرچـه بـرای  کـه از او درگذشـتم؛   سـخنی از بـرادری بـه مـن رسـید 

و عتاب نمود.

کـه مایـۀ چشـم  کـه جانـم از وی در خشـم شـد، خـود را بـه یـاد نیکویی هایـش انداختـم  گاه  آن 

کـس اسـت. گناهـان هـر  پوشـیدن از 

کسی همانند من نیکی  را  آشکارا  می بیند، اّما  از  زشتی چشم می پوشد و زبان به سرزنش نمی گشاید.

گریزگاه روی فرار نهادی. ای آن که با تبرئه جستن از خشم ما گریختی! به نجات بخش ترین 

عذر تو نزد ما پیش افتاده و پذیرفته گشته و مهر و دوستی ات را با خوشامد و مرحبا پذیرفته ایم.
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ـــر وی خشـــم  ـــه مـــن رســـاند، او را دشـــمن مـــی دارم و ب ـــو ب ـــوار[ از ت گ گوشـــم چیـــزی ]نا ـــر  گ ـــی ا حّت

می گیـــرم و دروغگویـــش می شـــمرم.

کـه قلـب  گاه  کـردن زبـان، از دوسـتم پیونـد بگسـلم، تـا آن  کـه بـا دگرگـون  کسـی نیسـتم  مـن 

دوسـت دگرگـون نشـود. 

شـتاب  انتقام گیـری  بـه  نـه  و  داشـت  فرومایـه  جانـی  نـه  و  بـود  شـرور  نـه  مـرد  ایـن  پـس 

می ورزید. پس چرا هجوگویی اش بسـیار بود و آبروی هجوشـدگانش را به ناسـزا می گرفت؟ به 

یـد و باطنـی نیـک داشـت و از نیرنگ بـازی  کـم حیلـه می ورز بـود؛ زیـرا   گمـان مـا، او چنیـن 

کـه در زمانـه ای همچـون روزگار  و فریبگـری و فتنه انگیـزی و دیگـر خوی هـای هماننـد این هـا 

کـه شـعر و  گـذران زندگـی بـود، تهـی بـود. او در هنـر خویـش غـرق شـده، می پنداشـت  وی ابـزار 

کامیابـی و فرابـردن وی بـه مرتبه هـای وزارت و ریاسـت  دانـش و فرهنـگ، بـه تنهایـی، ضامـن 

در  و  بودنـد  وزارت  عهـده دار  یـان،  راو و  دبیـران  کـه  می زیسـت  زمانـی  در  او  زیـرا  اسـت؛ 

منصب هـای خویـش هـزاران هـزار ]مـال و ثـروت[ گـرد می آوردنـد و از نزدیکی به امیـران و خلفا 

گسـترده روایت بـود و در منطـق و نجـوم و  بهـره می ُجسـتند. او شـاعری نویسـنده و سـخنوری 

کـه  ِگـرد آن می گردیـد، دسـت داشـت؛ یـا چنـان  لغـت و هـر چـه فرهنـگ و دانـش آن روزگار بـر 

کم ترین ابزار وی بود. گفته، شعر  مسعودی 

شـعر، بـه تنهایـی، بـرای اندوختـن مـال و دسـتیابی بـه آرزوهـا کفایت می نمـود؛ پس بعد 

کـه ابن رومـی شـاعر و نویسـنده و روایتگـری دانـا بـه فلسـفه و نجـوم  گاهـی مـردم بـه ایـن  از آ

خواسـتگار  و  آوَرد  ی  رو او  سـوی  بـه  شـتابان  وزارت  کـه  ایـن  جـز  می شـد  بایـد  چـه  اسـت، 

کـه نـه دانـش او را داشـتند  ی آوْرد  کـه بـه سـوی افـرادی بسـیار رو محّبتـش باشـد، همـان سـان 

کـردن کلمۀ کأل _ کـه همۀ ادیبان  ّیـات بـا شـرح  و نـه در بالغـت هم جایـگاه او بودنـد؟ آیـا ابن ز

بـه  ابن رومـی  آری؛  نرسـید؟  وزارت  بـه  معتصـم،  بـرای  آن  تبییـن  و  تفسـیر  و  گاهنـد  آ بـدان 

گاه بـود که شـاعران و ادیبـان روزگارش نبودند. پس در  لغت هـای کمیـاب و غریـب چنـدان آ

کـه بـر منصب هـا و  ی بـرای وزارت چـه شایسـته بـود! و چـه ستم پیشـه بـود دنیـا  ایـن حـال، و

ید! ی شایستۀ آن بود، بخل ورز که و دارایی هایی 
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کارمنـدی بـرای برخـی وزیـران و دبیـران  کم تـر از منشـی گری یـا  گـر وزارت نشـد، آیـا  پـس ا

یانی سـخت تر از این بر  گـر نـه ایـن شـد و نـه آن، آیـا در ایـن معاملـه، ز برجسـته، حـّق او بـود؟ و ا

جـان خواهـد بـود؛ و آیـا تقصیـری فرومایه تـر از ایـن از روزگار سـرمی زند؟

که: »تو شایستۀ واالمقامی  پیشگویی پدرش و امیدورزی اش به آیندۀ او و این سخنش 

هسـتی!«، آیـا ایـن همـه بـر بـاد مـی رود و او بـه چیـزی دسـت نمی یابـد؟ همیـن پیشـگویی ها 

کارآزمودگـی و آرزوهای  اسـت کـه هماننـد آتـش بـر جان هـای کـودکان تأثیر می نهـد و همـواره نا

ینـت و نقـش و نـگار می دهـد و ژرفایـش را در دل عمـق می بخشـد. آیـا دورۀ  کودکـی، آن را ز

جوانـی می رسـد و آن پیشـگویی ها محـو و بیهـوده و برکنـده می شـود و نشـانی از آن نمی ماَنـد؛ 

یـا از آن، چیـزی جـز آن چـه بـه ضـّد آن تبدیـل شـده و روزگار آن را بـه بیمـاری و فقـر و بی رونقی 

ی نقـش  کـه آن در و کـه دلـی  بازگردانیـده، باقـی نمی ماَنـد؟ و چگونـه از میـان بـرود، مگـر ایـن 

گـردد، مگـر آن که در دل هر چه اسـتوار اسـت،  بسـته، نابـود شـود؟ و چگونـه معنـای آن وارونـه 

وارونـه شـود و هـر چـه پابرجـا اسـت، در هـم پیچـد؟ ایـن بـر دل ها دشـوار اسـت، نه آسـان؛ مگر 

کـه آن را از دور بـه بـازی گیـرد. بـرای کسـی 

ابن رومی این چنین، باری از پس باری و روزی از پس روزی، از خود می پرسد:
کـه از نیـام بیـرون آورده و بـاز فروبرده می شـوم؟ چرا چون شمشـیِر برهنـه، از نیام  مـرا چـه شـده 

بیرونم نمی سـازند؟

ای مـردان! چـرا مـن کـه شمشـیری از پـوالد هنـدی هسـتم، دسـت کـم یـک بـار در میـدان کارزار 

آزموده نمی گردم؟

کــه همــۀ  و نمی دانــد ایــن پرســش را چگونــه بــه خــود پاســخ دهــد؟ زیــرا نمی دانســته 

گاهــی از شــیوه های راه یافتــن میــان مــردم، حّتــی بــا  فضیلت هــای او بــدون حیله گــری و آ

پشــیزی برابــر نیســت و حیلــه ورزی، بــه تنهایــی، از همــۀ فضیلت هــای وی کفایــت کنــد، حّتی 

اگر صاحب آن هیچ شعری نسراید و در کتاب های فلسفه و روایت و نجوم نظر ننماید.

ک کنـار می نهیم  کنـون وزارت و حکمرانـی و کارگـزاری را پـس از نومیـدی دردنـا خـوب؛ ا
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کـه در هـر  کسـی  یـم؛ اّمـا بـر  کلمـه ای از آن درگذر کـه در ایـن جـا، ضمـن  _ بـر مـا آسـان اسـت 

کار دارد و از بال و سختی اش تیره بختی می ِکشد،  لحظه از لحظه های زندگی اش با آن سر و 

کنار می نهیم و به پاداشـی از وزیران  کارگزاری را   آسـان نیسـت. _ ؛ آری وزارت و حکمرانی و 

کـه مدیحه سـرایان را عطـا می نمودنـد. پـس آیـا  یـم  کارگـزاران قناعـت می ورز و حکمرانـان و 

کـه چنیـن می کننـد؟ گمـان داری 

گونـه  اسـت، همـان  نیرنگ بـازی الزم  پاداش هـا  و  روان شـدن جایزه هـا  بـرای  زیـرا  نـه؛ 

فتنه هـا  کـه  زمـان  آن  در  ویـژه  بـه  اسـت؛  چنیـن  معیشـت  حاجت هـای  از  یـک  هـر  در   کـه 

کـه تهـی از فریبگـری پلیـدی  و سـخن چینی ها رواج داشـتند و یـک سـال از آن نمی گذشـت 

کـه بـه زندگـی خلیفـه یـا امیـر یـا وزیـری پایـان دهـد. چـه بسـا رشـوه دادن بـه حاجبـان،  باشـد 

کـردن بـا نقـاط  ُجسـتن امـور مـورد عالقـه در دل و جـان اطرافیـان ]خلیفـه[ و ندیمـان، بـازی 

ضعـف پنهـان دل هـا، و خندانـدن اینـان و آنـان، در ایـن زمینـه بـرای ابن رومـی سـودمندتر از 

بالغـت شـعر و فراوانـی دانـش بـود!

گفته است: _ گسترش داده و سپس  _ عّقاد سخن در این موضوع را تا صفحۀ 235 

ابن رومی و شاعران روزگارش
کـه نام آورترین  ابن رومـی در محیـط زندگـی خویـش بـا بسـیاری از شـاعران همـروزگار بـود 

ک، دعبـل ُخزاعـی،  کسـان از میـان آنـان در قلمـرو شـعر از ایـن قـرار بودنـد: حسـین بـن ضّحـا

ُبْحُتـری، علـی بـن جهـم، ابن معتـز، و ابوعثمـان ناجـم.

ی همروزگار بوده و او را می شناخته یا نمی شناخته اند،  این کسان و دیگر افرادی که با و

گمـان مـا _  نقشـی یادکردنـی در سـاختن شـخصّیت ابن رومـی نداشـته اند، مگـر دو تـن _ بـه 

ک و دعبـل ُخزاعی. یعنـی: حسـین بـن ضّحا

گویـد: »میـان ابن رومـی و شـاعر نغزگـو و شـگفتی آفرین، ابن حاجـب محّمـد بـن  _ امینـی 

کـه  گذشـت؛ از جملـه آن  احمـد، پیونـد و دوسـتی برقـرار بـود و ماجراهایـی لطیـف میانشـان 
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ی را در روزی معّیـن دیـدار نمایـد. پـس نـزدش رفتنـد   ابن رومـی از ابن حاجـب خواسـت تـا و

که آغاز آن چنین است: گفت  ی را نیافتند. ابن رومی دربارۀ او شعری  و و
گریزنده ای از دسـت  ای ابن حاجـب! حاجـب تـو )= دربانـت( تـو را نجات بخشـید؛ وگرنه هیچ 

من نجات نتواند یافت!

کــه در معجــم الشــعراء مرزبانــی )ص453  گفــت  ی را پاســخ  ابن حاجــب نیــز بــا ابیاتــی و

گفتــه اســت: _ گــردد.« ســپس عّقــاد  ]ص410[( یافــت 

ک را خـــوش می داشـــت و شـــعرش را روایـــت می نمـــود   ابن رومـــی، حســـین بـــن ضّحـــا

کـــه در  ـــود  ـــی ب ـــاد می کـــرد. ابن رومـــی نوجوان ـــرای اطرافیانـــش ی و خبرهایـــش را ملیـــح شـــمرده، ب

محافـــل ادبـــی حضـــور می یافـــت و درس هـــای ادب را فرامی گرفـــت؛ و در آن حـــال، حســـین 

کوفـــه و بغـــداد و شـــهرهای عـــراق، شـــعرهای او را بـــرای  در اوج شـــهرت خویـــش بـــود و ادیبـــان 

هـــم برمی خواندنـــد.

کـه ابن رومـی روایـت نمـوده، بـه نقل از  ک را  _ آن گاه، عّقـاد پـاره ای از شـعرهای ابن ضّحـا

کرده و گفته اسـت: _ األغانـی یـاد 

مـا  درگذشـت.  ک  ضّحـا بـن  حسـین  کـه  بـود  سـالگی  نـه  و  بیسـت  سـّن  در  ابن رومـی 

بـه دیـدار آن هـا در بغـداد  کـه  نیافتیـم  نـه حسـین، مطلبـی  و  یـخ زندگـی ابن رومـی  تار  نـه در 

ک  کـه ابن رومـی بیشـینۀ زندگـی اش را گذرانـد _ یـا در جایـی جـز  بغـداد _ کـه ابن ضّحـا _ جایـی 

سـفر می نمـود _ اشـاره نماید.

ی و سـرودن شـعر همانند با او پرداخت:  و اّمـا دعبـل؛ در دو جـا، ابن رومـی بـه رقابت با و

کـه دعبـل در آن، خالـد را بـه دزدیـدن خروسـش و غـذا پختـن بـا آن  یکـی قصیـدۀ طائّیـه ای 

بـرای مهمانـان خـود مّتهـم نمـود و در آغـاز آن چنیـن سـرود:
کـه در تنگنای  خالـد و مهمانانـش مـؤّذن را بـه اسـارت گرفتنـد، همانند اسـیر گرفتـن دلیرمردی 

عرصـۀ کارزار شـتابان بـه حرکـت درآید.1

کتاب: 379/2� 1. بنگرید به: همین 
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که سرآغاز آن چنین است: و دیگر در قصیدۀ دعبل 
نزد ابن عمرو رفتم و او را با طینت و سرشتی بیمار و پریشان دیدم.

یـد.1  گذشـته از ایـن، دعبـل هـوادار خانـدان علـی بـود و در تشـّیع خویـش افـراط می ورز

ی  پـس ایـن همـه، جـان ابن رومـِی جـوان را به سـوی خود می کشـید و هماننـدی و همراهی با و

ی، یکـی از انگیزه هـای او در  را برایـش دوست داشـتنی می کـرد. چـه بسـا میـل بـه همراهـی با و

یـخ[ در  کـه دعبـل درگذشـت؛ و مـا ]از تار هجوگویـی بـود. ابن رومـی بیسـت و پنـج سـاله بـود 

که آن دو از یکدیگر شناخت داشته و یا میانشان مالقاتی رخ داده باشد. نمی یابیم 

کـه ابن رومی با آنان آشـنایی و همنشـینی  م اسـت 
ّ
و اّمـا ُبْحُتـری و ابوعثمـان ناجـم؛ مسـل

داشـت. او در خانـۀ ناجـم بـا ُبْحُتـری آشـنا شـد و ناجـم بـا ابن رومـی رفاقـت داشـت و تـا روز 

مرگـش بـه رفاقـت او باقـی مانـد.

کــه  گویــد: »ابن رومــی را دربــارۀ ُبْحُتــری و ادب و شــعر او، قصیــده ای اســت  _ امینــی 

گــردد.« _ بیت هایــی از آن در ثمــار القلــوب َثعاِلبــی )ص200 و 342 ]ص250 و 431[( یافــت 

گسـترده از  ی و ابن رومـی فاصلـه ای بـس  و اّمـا علـی بـن جهـم )د.249(؛ همانـا میـان و

کـه  لحـاظ اختـالف مسـلک و شـعر وجـود داشـت. ابن رومـی شـیعه بـود و ابن جهـم ناصبـی 

گفتـه، شـیعه و ناصبـی بـا  کـه خـود ابن رومـی  علـی و خاندانـش را نکوهـش می نمـود؛ و چنـان 

گـرد نیاینـد. ابن جهـم از معتزلـه، به ویـژه اهل عدل و توحیِد آنان، سـخت انتقاد می نمود  هـم 

ی در بـارۀ پیشـوای ایشـان، احمـد بـن  و آنـان را هجـو می گفـت و برایشـان دسیسـه می چیـد. و

گفته است: ابی دؤاد، 
که از روی نادانی، نام عدل و توحید بر آن ها نهاده ای؟ چیست این بدعت ها 

]دیوان علّی بن جهم: ص125[

ی موجـب دوری او از  گـروه بـود و مسـلک و گذشـت _ از همیـن  کـه  ابن رومـی _ چنـان 

کِی تشّیِع کسی چون دعبل را با آن نتوان آلود. که پا 1. این نسبتی باطل است 
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ی تمایـل نمی بخشـید؛ هـر چنـد در زمینه هـای دیگـر از  ابن جهـم بـود و او را بـه همراهـی بـا و

گرایـش، هماننـدی داشـتند. چـه بسـا در نظـر ابن رومی، این تفاوت سـبک  لحـاظ طبیعـت و 

کـه نورسـیده ای  شـمرده می شـود و چشم پوشـی از آن برایـش آسـان جلـوه می کنـد، در حالـی 

گام برمـی دارد. اّمـا چـون شـعر ابن جهـم  در جسـت و جـوی سرمشـق اسـت و در راه شـهرت 

کـه سـخن یکـی  کردنـش می خوانـی، در نظـرت می آیـد  یـدن بـه خویـش و مـزاح  را در فخـر ورز

کـه  بـدان سـبب  یـا مسـتانه عربـده می کشـد،  کـه فخـر می فروشـد  از لشـکریان را می خوانـی 

کـه همـۀ وقـت خـود را در  از هـر احساسـی جـز احساسـات لشـکریان تهـی اسـت؛ لشـکریانی 

فخرفروشـی و فریـاد زدن و بیهوده گـری و مسـتی می گذراننـد. میـان ایـن طبیعـت و طبیعـت 

گذرگاهـی بـرای سرمشـق یابی یـا نزدیکـی در میـل و احسـاس نیسـت. ابن رومـی، 

ی در سال 247 زاده شد و چون به نوجوانی و سّن شعرسرایی رسید،  و اّما ابن معتّز؛ و

که ابن معتّز  گاه  ابن رومی از چهل درگذشته و یا به حدود پنجاه سالگی نزدیک شده بود. آن 

گشت، ابن رومی به شصت  ی شهرت یافته، در محافل ادیبان روایت  بلوغ یافت و سخن و

کار به عکس بود و ابن معتّز  گر  گرفتن فارغ شده بود. حّتی ا سالگی رسیده و از آموختن و فرا

که سلیقه اش را با  پیشتر زاده شده بود، باز هم ابن رومی چیزی از او فرانمی گرفت _ مگر آن 

روزگار  بغداد در  ابن معتّز میان شاعران  که  نبود  آن  زیرا جز  تباه می نمود _ ؛  ی  از و گیری  فرا

ح سرایی1، و تشبیه به عتیقه ها 
َ

خویش، به سه ویژگی امتیاز یافته بود: آرایه پردازی ادبی، موّش

که در شمار آید و هرگز از  گران قیمت. ابن رومی از این سه ویژگی بهره ای نداشت  و چیزهای 

ینت هستند  که دارای تشبیهاتی بر مدار زیور و ز ح سرا یا آنانی نبود 
َ

شاعران آرایه پرداز و موّش

که ارزشمندی خود را از ارزش آن چیزهای مورد تشبیه به دست می آوَرد.

تاریخ وفات ابن رومی

گویــد: »ابن رومــی در چهارشــنبه، دو روز مانــده بــه  ــکان ]وفیــات األ عیــان: 361/3[ 
ّ
ابن َخِل

گشته اند. )م.( که شاعران اندلس بدان نام آور  گونه ای از شعر عرب بوده  1. موّشح 
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یســت و[ هشــتاد و ســه درگذشــت. برخــی ســال وفاتــش را  پایــان جمادی األولــی، بــه ســال ]دو

ک ســپرده شــد.« ی در مقبــرۀ بــاب البســتان بــه خــا 276 دانســته اند. و

کرده انـد؛ حـال  ی  ی پیـرو ـکان آمده انـد، در ایـن تردیـدورزی از و
ّ
کـه پـس از ابن َخِل آنـان 

کـه ایـن تردیـد جایـی نـدارد، بـه چنـد دلیـل1 : آن 

گوید: دلیل یکم( ابن رومی 
که بایسـت، نبود. مگر می شـود  که نشـاطت در زمانی  به سرخوشـی و نشـاط درآمدی، حال آن 

شـصت سـالۀ سپیدموی به نشـاط عاشقانه درآید؟

اسـت،  اّتفـاق  مـورد  فرهنگ نامه نـگاران  میـان  در  کـه  ی  و والدت  یـخ  تار بـه  نظـر  بـا 

ی در سـال 276  ی بـا سـال 281 برابـر می شـود؛ پـس بـه تحقیـق و شـصتمین سـال زندگـی و

کـه عـدد 60 در ایـن جـا بـه ضـرورت شـعر، بـه صـورت  کـرد  گمـان  زنـده بـوده اسـت. نبایـد 

گویـد: کـه  یـاد نمـوده، آن جـا  را  او در جـای دیگـر، عـدد 55  آمـده؛ زیـرا خـود  تقریبـی 
کـه پنجـاه و پنـج سـالگی سـّن زیـادی اسـت. آری؛  دیگـر سـّن و سـالت بـاال رفتـه؛ و معلـوم اسـت 

کوهی از  تو می گریزد.2 گاوان  پیر شدی و چشمان ]درشت و زیبای زنان، همچون[ 

دختـر  الّنـدی،  قطـر  کـه  آورده   )]289/4[ هـب: 488/2 
ّ

الذ )ُمـروج  مسـعودی  دوم(  دلیـل 

یسـت و[ هشـتاد و یک، همراه ابن جّصاص به بغداد درآمد  یه، در ذی حّجۀ سـال ]دو  خمارو

و ابن رومی در این زمینه سروده است:
که بزرگ بانوی عجم با خجستگی و میمنت به خانۀ بخت وی رفت! ای سرور عرب! 

گویـد: »طبـری )تاریـخ األمـم و الملـوک: 345/11 ]39/10[( ورود آنـان ]= قطـر النـدی   _ امینـی 
و ابن جّصاص[ به بغداد را در یکشنبه، دوم محّرم 282 دانسته است.« _

دلیـل سـوم( ابن رومـی قطعه هایـی بـه مناسـبت مجلـس جشـن عروسـی خلیفه در سـال 

یسـت و[ هشـتاد و دو سـروده است. ]دو

1. ما چکیدۀ آن را می آوریم.

که در این بیت، 55 را ذکر نموده، با تقریبی بودن عدد 60 در بیت پیشین ناسازگاری ندارد. 2. این 
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نفـی  را  ابن رومـی در 270  نیافتـن  تردیـد در وفـات  کـه  امـوری  از  گویـد: »یکـی  _ امینـی 

که در آن، المعتضد باهلل ابوالعّباس احمد را در روزگار خالفتش  می نماید، قصیدۀ او اسـت 

ی بیعـت شـد.  کـه در مـاه رجـب سـال 279 پـس از عمویـش معتمـد، بـا و مـدح می نمایـد 

گویـد: ابن رومـی در ایـن قصیـده 
ای بنی عّباس! گوارایتان باد! همانا پیشوای شما، احمد، امام هدایت و دلیری و بخشش است.

همان سان که حکومت شما با ابوالعّباس آغاز شد، با ابوالعّباسی دیگر حیاِت دوباره می یابد.« _ 

یسـت و[ هشـتاد و سـه، و هشـتاد و چهـار؛ نـزد  یـخ دیگـر یعنـی سـال های ]دو و اّمـا دو تار

یـخ نخسـت اسـت و نـه دوم؛ و ایـن سـبب ترجیـح آن اسـت  مـا آن چـه روز و مـاه نیـز دارد، تار

ی در 283، نـه 284، وفـات یافتـه اسـت. کـه و

یــخ روز و مــاه چگونــه می توانــد موجب  کــردن تار کــه تنهــا ذکــر  _ امینــی گویــد: »درنیافتیــم 

گفتــه؛ و آن  یخــی، پــس از آن  ی دربــارۀ تطبیــق تار کــه و ترجیــح باشــد، بــا قطــع نظــر از آن چــه 

چنین است.«: _

ــرای مــا ثابــت  یخ هــا ب کــه تطبیــق تار آن چــه ایــن ترجیــح را تقویــت می کنــد، آن اســت 

یســت و[ هشــتاد و ســه در روز جمعــه آغــاز  کــه مــاه جمــادی األخــری در ســال ]دو می نمایــد 

ی  یــخ وفــات و کــه در تار شــد؛ پــس چهارشــنبۀ دو روز مانــده بــه پایــان جمــادی األولــی _ چنــان 

آمــده _ در همــان ســال قــرار داشــته اســت.

یـــخ فرنگـــی منطبـــق نمودیـــم و آن را موافـــق چهاردهـــم ژوئـــن یافتیـــم  مـــا ایـــن روز را بـــر تار

کـــه  ـــر اســـت. ابن رومـــی نیـــز در تابســـتان درگذشـــت، چنـــان  ـــام تابســـتان در عـــراق براب ـــا اّی کـــه ب

کـــه در  ی در بیمـــاری مـــرگ ابن رومـــی بـــر او درآمـــد، حـــال آن  کـــه و  از ســـخن ناجـــم بـــر می آیـــد 

یخ هـــا  کـــه صحیح تریـــِن تار برابـــرش آب یـــخ قـــرار داشـــت. بـــر پایـــۀ ایـــن، می توانیـــم یقیـــن یابیـــم 

یـــخ اّول اســـت، یعنـــی چهارشـــنبه دو روز مانـــده بـــه پایـــان جمـــادی األولـــی در ســـال  همـــان تار

یســـت و[ هشـــتاد و ســـه. ]دو
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شهادت ابن رومی

ــر  ــر اث کــه ابن رومــی ب ــد  ــخ وفــات[، همــگان اّتفــاق دارن ی پــس از آن ]اختــالف نظــر در تار

ــود.  ــدرش ب ــا پ ــداهلل ی ــن عبی ــم ب ــود، قاس ــموم نم ــه او را مس ک ــی  کس ــت و  ــمومّیت درگذش مس

گویــد: »وزیــْر ابوالحســین قاســم بــن عبیــداهلل بن  ــکان )وفیــات االعیــان: 386/1 ]361/3[( 
ّ
ابن خل

کــه وزارت امــام معتضــد را بــر عهــده داشــت، از هجوگویی و لغزیــدن زبان  ســلیمان بــن وهــب 

ــه قتــل ابن رومــی برانگیخــت  ــراس را ب ــا نیرنــگ، ابن ف ــه ناســزا می هراســید. پــس ب ابن رومــی ب

ی خشــک نانۀ1 مســموم خورانیــد. چــون ابن رومــی آن را خــورد، اثــر  و او در مجلــس خــود، بــه و

ی؟( گفــت: ›بــه جایی  ســم را احســاس نمــود؛ پــس برخاســت. وزیــر بــه او گفــت: )کجــا مــی رو

گفــت: ›راهــم بــه جهّنــم  گفــت: ›بــه پــدرم ســالم برســان!‹ ابن رومــی  کــه مــرا فرســتادی.‹ وزیــر 

نمی افتــد!‹«

شریف مرتضی )األمالی: 101/2( گوید: »اوضاع و احوال علی بن عّباس رومی ]= ابن رومی[ 

ابوالحسین  با  او  که  دادند  ی خبر  به و و  گزارش می شد  بن وهب  بن سلیمان  به عبیداهلل 

گفت: ›دوست می دارم  قاسم ]= فرزند عبیداهلل[ بسیار همنشینی دارد. پس به ابوالحسین 

ی بود.  که ابن رومی نزد و که این ابن رومِی تو را ببینم!‹ پس روزی عبیداهلل نزد ابوالحسین آمد 

گفت وگو  از او خواست تا از شعر خویش برایش بخواند. ابن رومی برایش شعر خواند و با او 

گفت:  ابوالحسین  به  پنهان،  به طور  یافت؛ پس  نادان  و  پریشان عقل  را  ی  کرد. عبیداهلل و

که وضعش چنین باشد، در نخستین سرزنش،  کسی  ›زبان این مرد از عقلش درازتر است و 

کار خویش اندیشه نمی کند؛ پس او را از نزد  ی در امان نتوان بود؛ و در عاقبت  از نیش زبان و

گاه، آن چه را دربارۀ دولت ما پنهان  که آن  گفت: ›می ترسم  کن!‹ ابوالحسین  خویش بیرون 

گفت:  عبیداهلل  کند!‹  بپرا مردم  میان  را  آن  ما،  قدرت  دوران  در  و  نماید  آشکار  می دارد، 

ی را برانی؛ بلکه دربارۀ  که و کنی، آن نبود  که او را از نزد خویش بیرون  ›پسرکم! قصدم از این 

1. خشک نانه، نوعی نان روغنی شیرین و خشک است.)م.(
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گفته است: که ابوحّیۀ ُنَمْیری در این بیت  کن  ی چنان  و

گـر خـودت او را  کـه او جـان سـالم بـه در َبـَرد؛ و ا بـه او پنهانـی بگوییـد: "فدایـت شـویم! مگـذار 

نمی کشی، به کشتن وی نزدیک شو!"‹

گفـت. ابن فـراس بیـش از همـۀ مـردم  پـس قاسـم در بـارۀ ایـن ماجـرا بـا ابن فـراس سـخن 

بـود.  بـس زشـت سـروده  او هجوّیه هـای  ابن رومـی در بـارۀ  و  یـد  ابن رومـی دشـمنی می ورز بـا 

کشـتن پنهـان ابن رومـی اشـاره نمـوده تـا  گفـت: ›وزیـر _ خدایـش عـّزت دهـاد! _ بـه  ی بـه قاسـم  و

کفایـت نمایـم.‹ سـپس بـه او خشـک نانۀ مسـموم  کار تـو را  گـردد؛ و مـن در ایـن  ی آسـوده  از و

خورانیـد و او بُمـرد. باقطانـی گفتـه اسـت: ›مـردم گویند که نه ابن فـراس، بلکه خود عبیداهلل، 

ُکشـت.‹« ]پایـان سـخن عّقـاد[ ابن رومـی را 

آن گاه، عّقـاد گـزارش نخسـت را ضعیـف شـمرده، بدین سـبب که عبیداهلل بن سـلیمان 

در سـال 288، پـس از وفـات ابن رومـی درگذشـت؛ پـس معنـا نـدارد کـه قاسـم به او گفته باشـد: 

»بـه پـدرم سـالم برسـان!« حـال آن کـه پدرش هنـوز زنده بوده اسـت.

کـه عبیـداهلل بـا ابن رومـی پیشـینۀ  گـزارش دوم بدیـن سـبب اشـکال نمـوده  ی در  نیـز و

کـه او دیـدار ابن رومـی را خواسـتار شـده،  گـزارش آمـده  آشـنایی داشـته، پـس آن چـه در ایـن 

نادرسـت اسـت.

کـه عبیـداهلل در  گـزارش دوم جـای نـدارد؛ زیـرا دیـداری  کـه ضعیـف شـمردن  می بینیـد 

گـزارش برمی آیـد _ بـرای آزمـودن ابن رومـی بـوده، نـه تنهـا بـرای  کـه از خـود  نظـر داشـته _ چنـان 

دیدن او، تا با آشـنایی و مالقات پیشـین ناسـازگار باشـد. پس در این صورت، ممکن اسـت 

کـه گوینـدۀ ایـن سـخن: »بـه پـدرم سـالم برسـان.« خـود عبیداهلل باشـد و نـه پسـرش؛ و خداوند 

دانا اسـت!
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14. ِحّمانی افوه1 )د.301(

کـه خورشـید در پـس پـرده بـود، بـرای وی بـه جـای خویـش  کـه در روزی  او فرزنـد کسـی اسـت 

بازگردانده شد.

خ را تقسـیم می کند. او فرزند کسـی اسـت که در روز قیامت و حسـاب و کتاب، بهشـت و دوز
که در روز غدیر، به رغم شک و تردید ورزان و سرباز زنندگان، موالی ایشان شد.2 کس  همان 

گفته است: همو 
کند! گوارایش  گفتیم: »خدا  گفتند: »ابوبکر فضیلت های خود را دارد.« به آنان 

کرد؟ کرده اید؟ مگر غام را به موالیش می توان تشبیه  اّما خطبۀ غدیر خم را فراموش 
که رسول خدا موالیش بود.«3 کسی بود  علی موالی هر 

شاعر

نام و نسب او چنین است: ابوالحسین علی بن محّمد بن جعفر بن محّمد بن محّمد 

کوفی ِحّمانی، معروف به افوه. ید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب؟مهع؟  بن ز

ی و پـدرش محّمـد، ملّقـب بـه حّمـال بودنـد  در لبـاب األنسـاب ]248/1[ آمـده اسـت: »و

و فرزندانش را بنی حّمال می گفتند.«

1. بـــه پیـــروی از موّرخـــان، او را در ایـــن ســـده یـــاد نموده ایـــم. ]نویســـندۀ المجـــدی: ص185 وفـــات او را در ســـال 270 
ــته اســـت.[ دانسـ

ک پیامبـر را مـدح نمـوده و ابن شهرآشـوب )مناقـب آل ابی طالـب: 462/1  2. در ایـن شـعر، وی یکـی از فرزنـدان خانـدان پـا
]357/2-358[( آن را آورده اسـت.

3. این شعر را بیاضی )الّصراط المستقیم ]72/2[( یاد نموده است.
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که قبیله ای از تمیم  کوفه؛ و ِحّمانی منسوب است به ِحّمان  ه ای است در 
ّ
ِحّمان محل

بوده؛ و آنان فرزندان ِحّمان بن عبدالعزیز  بن َکْعب بن َسْعد بن زید مناة بن تمیم بوده اند. _ نام 

کن بوده اند که بدان منسوب گشته اند، گر  ه کسانی سا
ّ
ِحّمان، عبدالعّزی است. _ در این محل

چه از آن قبیله نبوده اند. )معجم البلدان: 335/3 ]300/2[؛ لباب األنساب: 316/1 ]248/1[( پس 

این که در برخی از فرهنگ نامه ها، آن را به صورت جّمانی آورده اند، نادرست است.

کـه پایتخـت  کوفـه _  گـروه پیشـاهنگ فقیهـان و مدّرسـان خانـدان پیامبـر در  ِحّمانـی در 

ـۀ سـخنوران 
ّ
 تشـّیع در عـراق، در سـده های نخسـتین بـوده _ جـای داشـت و بـر بلندتریـن قل

و شـاعران نغزگـو و شـگفتی آفرین بنی هاشـم قـرار داشـت و سـواران، نـام و شـعر او را بـه همـه 

سـوی می بردنـد ]و در همـهٔ آفـاق می گسـتردند[ و نزدیـک و دور، او را بـه سـبک نیـک و بیـان 

یشـه دار، سـروری خیره کننـده،  ایـن، دانـش بسـیار، شـرافت ر بـر  افـزون  نیکـو می شـناختند. 

نسب مبارک علوی، و افتخارات خانوادگی درخشان نیز داشت. همچنین از فضیلت های 

که با آن، بر جایگاِه بلنِد مقامی مهم و نفوذناپذیر فراز آمده بود. فراوان دیگر بهره مند بود 

ی شـاعران جاهلّیت و اسـالم  متوّکل از ابن جهم پرسـید: »شـاعرتریِن مردم کیسـت؟« و

را یـاد نمـود. سـپس متـوّکل همیـن را از امـام ابوالحسـن علـی بن محّمد هادی پرسـید. ایشـان 

فرمـود: »ِحّمانـی اسـت، آن جـا که گوید:
کردند. کشیده به ما ناز فروختند و مفاخره  گروهی از مردم قریش با چهره ها و انگشت های 

که دوست  کشید، ندای صومعه ها بر سود ما و به آن چه  که سخنمان به چالش  گاه  اّما آن 

کرد. می داشتیم و به زیان آن ها داوری 

گواِه برتری ما بر آن ها، در هر مسجدی صدایش بلند است. کت می بینی در حالی که  ما را سا

رسول خدا، احمد، جّد ما است؛ و ما چون ستارگانی درخشان، فرزندان وی هستیم.«

گفــت: »ای ابوالحســن! نــدای صومعه هــا ]=پرستشــگاه ها[ چیســت؟« فرمــود:  متــوّکل 

»أشــهد أن ال الــه إال اهلل؛ و أشــهد أّن محّمــدًا رســول اهلل. او جــّد مــن اســت یــا جــّد تــو؟« متــوّکل 

ی جدا نمی کنیم و دور نمی دانیم.« گفت: »او جّد تو است؛ ما تو را از و خندید و 
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ایـن گفتـار را جاحـظ )المحاسـن و األضـداد: ص104 ]ص90[(؛ و بیهقی )المحاسـن و المسـاوئ: 

74/1 ]ص99[( آورده انـد؛ اّمـا در مأخـذ اخیـر، بـه جای ابوالحسـن، الّرضی آمده که من آن را شـکل 

تغییـر یافتـۀ المرتضـی می دانم که لقـب امام هادی _ سـالم اهلل علیه _ اسـت.

)تاریخ طبرستان: ص224  بهاءالّدین  )األمالی: ص180 ]ص287[(؛  شیخ الّطائفه  را  آن  نیز 

]ص225[(؛ و ابن شهر آشوب )مناقب آل أبی طالب: چاپ هند: 118/5 ]437/4-438[( آورده اند.

ی خواهـد آمـد، ِحّمانـی را  کـه از و هـب: 322/2 ]163/4[( در سـخنی 
ّ

مسـعودی )ُمـروج الذ

سـتوده و گفتـه اسـت: »علـی بـن محّمـد ِحّمانـی، مفتی خانـدان علی بن ابی طالـب در کوفه 

کسـی نبـود  کوفـۀ آن روزگار، از ایـن خانـدان  گویـای ایشـان بـود و در  و شـاعر و مـدّرس و زبـاِن 

ی مقّدم باشـد.« کـه بـر و

دانشمند نسب شناس، عمری، )المجدی فی أنساب الطالبّیین ]ص185 و 126[( او را یاد 

که چکیدۀ آن چنین است: »به شعرسرایی مشهور بود و در رثای  نموده و با عبارتی ستوده 

کنیۀ وی ابوالحسین بود.« همو در  یحیی بن عمر شعر سرود و شاعرتریِن خاندانش بود. نیز 

شرح حال شریف رضی گفته است: »وی شاعرتریِن قریش تا روزگار ما است؛ و به این بسنده 

که در آغاز قریش، حارث بن هشام و عبلی و عمر بن ابی ربیعه قرار دارند و در پایان آن  کن 

_ به نسبت روزگار رضی _ محّمد بن صالح موسوی و علی بن محّمد ِحّمانی جای دارند.«

گفتـه اسـت: »او بلندهّمـت، دلیـر،  ی یـاد نمـوده و  رفاعـی )صحـاح األخبـار: ص40( از و

گـوِن سـخن دسـت  گونا کـه در شـیوه های  شـاعری نغزگـو و شـگفتی آفرین، و سـخنوری بـود 

السلسـله ]ص67[(؛  )سـّر  بخـاری،  عبـداهلل  بـن  سـهل  نسب شـناس،  دانشـمند  نیـز  داشـت.« 

ابن مهّنـا )عمـدة الطالـب:  و  )لبـاب األنسـاب ]248/1[(؛  بیهقـی  بحراألنسـاب المشـّجر؛  نویسـندۀ 

ی دیـوان  گفتـۀ ابن مهّنـا، و ص269 ]ص300[( او را بـه دانـش و نیکویـِی شـعر سـتوده اند و بـه 

که مشهور بوده است. شعری داشته 

دباء: 285/5 ]143/17[( در شـرح حال محّمد بن احمد حسـنی علوی 
ُ
َحَموی )معجم األ

کـه شـاعری نغزگـو و شـگفتی آفرین، دانشـوری محّقـق، دارای  ی بـه ایـن  _ پـس از سـتودن و

59/3
)90(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 98

ی  شـعر رایج میان مردم، و خوشـنام بوده _ گفته اسـت: »در نسـل حسـن کسـی نیست که با و

هماننـدی کنـد؛ اّمـا ]رتبـۀ[ علـی بـن محّمـد افوه بـه او نزدیک اسـت.«

نویســـندۀ نســـمة الّســـحر فیمـــن تشـــّیع و شـــعر ]مـــج8/ج385/2[ از َحَمـــوی حکایـــت نمـــوده 

کـــه ِحّمانـــی در میـــان علویـــان از لحـــاظ شـــهرت و ادب و طبـــع، هماننـــد عبـــداهلل بـــن معتـــّز در 

 میـــان عّباســـیان بـــود و می گفـــت: »مـــن، خـــود، شـــاعرم؛ پـــدرم شـــاعر بـــود؛ و جـــّدم نیـــز شـــاعر بـــود؛ 

]و اجدادم همه شاعر بودند[ تا ابوطالب.«

سـرور مـا ِحّمانـی در جایگاهـی بـزرگ از ایـن ویژگی هـا قـرار داشـت: سـرباززدن از خواری 

و زشـتی، صالبـت، ُپردلـی، اسـتواردلی، ُرک گفتـاری، و بی پروایـی در برابـر مخالفانـش. ایـن 

گویـد:  ک و خانـدان بلندرتبـه اش بـه میـراث بـرده بـود. مسـعودی  ی از پیشـینیان پـا همـه را و

کـه در سـال 250 بـا شـهید یحیـی بـن  ی فرمانـده لشـکری بـود  »چـون حسـن بـن اسـماعیل _ و

ی خودداری  یـارو گشـت _ بـه کوفـه درآمد، ِحّمانی از رفتن به مجلس سـالم گویی به و عمـر  رو

کـه هیـچ کـس دیگر از هاشـمیاِن خانـدان علی بن  نمـود و بـه سـوی او رهسـپار نشـد؛ حـال آن 

ی  کـه علـی بـن محّمـد ِحّمانی در کوفـه مفتی آنان بود، از مجلس سـالم گویی به و ابی طالـب 

ی پرسـید   کنـاره نُجسـت. ... پس حسـن بـن اسـماعیل او را جسـت و جـو نمـود و در بـارۀ و

کناره ُجسـتن وی را زشـت شـمرد و علی  گروهی را فرسـتاد تا او را حاضر نمودند. پس حسـن  و 

بـن محّمـد بـه وی پاسـخی داد کـه فـرِد تن به قتل دادۀ دست شسـته از زندگی، چنان پاسـخی 

دهـد. پـس گفـت: ›خواسـتم نـزد تـو آیـم و پیـروزی ات را تبریـک گویـم و برای چیره شـدنت دعا 

کس خواهان زندگی است، همانند آن را نخواَند: که هر  نمایم!‹ آن گاه، شعری خواند 

که بر مرکب ها سـوار شـد؛ اّما نزد تو آمده ام و با نرمی  کسـی بود  گرامی تریِن  که  کشـتی  کسـی را 

بـا تو سـخن می گویم.

کم باشد. که میانمان تیزِی شمشیر حا کنم، مگر آن  که دیدارت  بر من دشوار است 

اّما هرگاه پرنده ای بال هایش در هم شکند، تنها بر تپه ها بال بال می زند!

کشــته شــده اند و تــو انتقامشــان را  گفــت: ›خویشــاوندانت  حســن بــن اســماعیل بــه وی 
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نســتانده ای؛ پــس آن چــه را از تــو ســر زد، امــری ناپذیرفتنــی ]و دور از انتظــار [ نمی شــمارم.‹ 

هــب: 
ّ

ــا او را بــا احتــرام بــه خانــه اش َبرند.«)ُمــروج الذ آن گاه، او را خلعــت بخشــید و فرمــان داد ت

322/2؛ در چــاپ دیگــر: 411/2 ]163/4[(

ی را بـه بنـد افکنـد؛ یـک بار بـرای آن که یکی از  ابواحمـد الموّفـق بـاهلل )د.278( دو بـار و

گـزارش کرده  افـراد خاندانـش را کفالـت نمـوده بـود، و بـار دیگـر بـه سـبب آن که سـخن چینان 

ی قصد شورش بر خلیفه را دارد. پس ِحّمانی از بند به او چنین نوشت: بودند و
جّدت عبداهلل ]بن عّباس[ بهترین پدر برای حسیِن نیکو و حسن، دو فرزند علی، بود.

ــز سســـت  ــان دســـت نیـ ــتان همـ ــر انگشـ ــر انگشـــت، ضعـــف و سســـتی رســـد، دیگـ ــه هـ ــرگاه بـ  هـ

و ضعیف می شوند.

ی  ی را آزاد نمــود. پــس از آن، ابوعلــی و کفالــت شــد و و چــون ایــن شــعر بــه او رســید، 

کــه برایــت خوشــگوار اســت، بازگشــتی؛ و بــه ســوی  گفــت: »بــه وطــن خویــش  را دیــد و بــه او 

گفــت: »ای ابوعلــی! همســاالن و  کــه دوستشــان مــی داری، بازآمــدی.« ِحّمانــی  برادرانــت 

ــرود: ــن س ــد.« و چنی ــاران رفتن ــی و ی جوان
که همیشۀ روزگار و جاودانه زنده مانم و هرچه از مال و فرزند می خواهم، بیابم! گیرم 

که با او الفت داشـتم و نیز به روزگار جوانی  گرداَند  کسـی نایل  کسـی می تواند مرا به دیدار  چه 

که رفت و دیگر بازنمی گردد؟ بازگرداَنـد 

ــم  ــم و جانـ ــان جسـ ــه میـ کـ گاه  ــا آن  ــد تـ ــی نیابـ ــم جدایـ ــدوه از قلبـ ــر انـ ــان دیگـ پـــس از دوری آنـ

ــد. ــی افتـ جدایـ

هب: 323/2؛ چاپ دیگر: 414/2 ]164/4[؛ انوار الّربیع: ص481 ]147/4[(
ّ

)ُمروج الذ

ی چنین است: از نمونه های شعر و
ـــا  ـــۀ آن ب ـــتودگی ها در میان ـــا و س ـــه بزرگی ه ک ـــب  ـــت از َنَس ـــدی اس ـــی پیون ـــّی و مصطف ـــان وص  می

ناز می خرامند.

کـه در آن جـا، خداونـد بـه  ج هـای آسـمان بودنـد  آن دو همچـون خورشـید روز ]روشـن[ در بر

گـردش در آورده اسـت. نیکویـی و اسـتواری آن هـا را بـه 
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کدامـن بـا پدرانـی دلیـر  ک و برجسـته بـه مـادری پا هماننـد حرکـت خورشـید، آن دو از پـدری پـا
چـون شـیر انتقـال یافتنـد.

گاه، ایـن دو در عبـداهلل از هـم جـدا شـدند و پـس از نبـّوت دوبـاره بـا توفیـق و اسـتواری بـه  آن 
هـم پیوسـتند.

کنـده  ک آفریـد پـس نـوری از آن پرا خداونـد صاحـب عـرش از میـان آن دو، پدیـده ای نـاب و پـا

کـه در زمیـن دارای جاودانگـی اسـت. شـد 

ایـن نـور هنـگام بعثـت چنـد شـاخه شـد و بـرای شـاخه های آن نـور ]=خانـدان پیامبـر[ در دین؛ 

گرویـدن بـه آن[ اسـت. گسـترانیدن و آسان سـازی ]در  ]نقـش[ آماده سـازی و 

کـه پدرانـی بزرگـوار آن هـا را بـر  آنـان جوانانـی هسـتند همچـون شمشـیرهایی از پـوالد هنـدی 

جایگاه هـای بلنـد بـر مدعیـان برتـری دادنـد.

کرامت ورزیدن، آب ]روی[ واالیی ها در چهره شان ]جریان دارد و[ به  که هنگام  کسان  همان 

باال و پایین می رود.

کـه از افتخـارات یـاد شـود، اینـان احمـد را پـدر خویـش می خواننـد. عـود ]خوشـبو[ در  گاه  آن 

میـان چوب هـای بی اصـل و نسـب و معمولـی،  بـه اصـل خویـش می رسـد و شـناخته می شـود.

کـه هـرگاه دسـت دیگـران از نعمـت خالـی اسـت، نعمت بخشـند و چـون  ایشـان همـان کسـانند 

پاسـداران حریـم انـدک شـوند،  اینـان پاسـداران حریمند.

در بلندی و شکوه بر قّله هایی بلند فراز آمده اند؛ قّله هایی که فضل و جود پایه های آن هستند.

کـه دوسـتِی ایشـان را در دل داشـته باشـد و آنـان را  هیـچ کـس بـر مـردم سـروری نیابـد، مگـر آن 

سـرور خـود داند.

کـه بـه ایشـان چـون ابـر، بـه امید باران نگریسـته شـود دست هاشـان بخشـنده اسـت؛ و  گاه  آن 

چـون پهلوانـان بـه صیـد درآینـد، اینـان در پیکار همچون شـیرند.

هـرگاه طـواف کعبـه کننـد، مطـاف درخشـیدن گیرد و بنیادهای کعبه گردن کشـند تا ایشـان را 
کنند. دیدار 

کارهای  که مایۀ زندگی دیگران باشـد؛ و بزرگواری ها از  در هر روز نیرو و قدرتی با ایشـان اسـت 
]نیک[ ایشـان، در عید ]و شادی[ اند.

گردن افکَند نیز حسادت برند.1 که رشتۀ دوستی شان را به  به ایشان حسد ورزند و به هر 

1. در نهایة األرب فی فنون األدب ]183/3[ آمده اسـت: به ایشـان حسـادت برند و هر آفریده ای که به رشـتۀ دوستی شـان 
دسـت آویزد، ستوده خواهد بود.
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کـه روزگار همیشـه هـم  ]در  کارش را عجیـب نمی شـمرند؛  کنـد،  گـر روزگار حـِقّ ایشـان را انـکار  ا

رفتـار بـا نیـکان[ نکوهـش شـده و هـم ]در رفتـار بـا دیگـران[ سـتوده بوده اسـت.

)الفصـــول المختـــاره ]19/1[؛ مناقـــب آل ابی طالـــب ابن شهرآشـــوب: 21/5 ]236/4[؛ نهایـــة 

ــل  ــه نقـ ــن: ص468 ]568/2[ بـ ــس المؤمنیـ ــون األدب: 184/3 ]188/3[؛ مجالـ ــی فنـ األرب فـ

از شـــریف مرتضـــی(

ی، اشـاره بـه ایـن سـخن خـدای تعالـی باشـد: »یـا بـه مـردم  گفتـار و شـاید »محّسـدون« در 

که دربارۀ  برای آن چه خداوند به آنان از فزون بخشـی خویش ارزانی داشـته، رشـک می برند.«]نسـاء/54[ 

که ایشان امامان از خاندان محّمد هستند. آن چنین رسیده 

دربــارۀ  آیــه  »ایــن  اســت:  گفتــه   )]220/7[ البالغــه: 236/2  نهــج  )شــرح  ابن ابی الحدیــد 

ی اختصــاص داشــت، نــازل شــده اســت.« ابن َحَجــر )الّصواعــق  کــه بــه و علــی؟ع؟ و دانشــی 

ــه  ــن آی ــارۀ ای ــه در ب ک ــوده  ــت نم ــند روای ــر س ــا ذک ــر؟ع؟ ب ــام[ باق ــه: ص91 ]ص152[( از ]ام المحرق

اس در آیــۀ یــاد شــده[، ماییــم.« فرمــود: »بــه خــدا ســوگند! مــراد از مــردم ]= ال�خّ
چون نتوانستند به پای آن جوان برسند، به او حسد ورزیدند و مردمان به دشمنی اش برآمدند؛

که بر اثر حسادت و دشمنی، رخسار او را زشت می شمرند. همچون هووهای زنی زیبارو 

از ابن عّبـاس  بـا ذکـر سـند  فقیـه، ابن َمغاِزلـی )مناقـب علـّی بـن ابی طالـب؟ع؟ ]ص267[( 

گشـته اسـت. َصّبـان )إسـعاف  کـه ایـن آیـه دربـارۀ پیامبـر؟ص؟ و علـی؟ضر؟ نـازل  روایـت نمـوده 

یـان بـا ذکر سـند از ]امـام[ باقر در بارۀ  کـه یکـی از راو الّراغبیـن _ حاشـیۀ نوراألبصـار: ص109( _ آورده 

ایـن سـخن خـدای تعالـی: »یـا بـه مـردم بـرای آن چـه خداونـد بـه آنـان از فزون بخشـی خویـش ارزانـی 

کـه فرمـود: »مـراد از مـردم، اهـل بیـت هسـتند.« داشـته، رشـک می برنـد.« روایـت نمـوده 

کـه در آن،  ابوالفـرج )مقاتـل الّطالبییـن: ص420 ]ص520[( ایـن شـعر ِحّمانـی را یـاد نمـوده 

گفتـه اسـت: شـهید یحیـی را رثـا 
گرچـه یحیـی در روز فـرا رسـیدن اجلـش بـه ماقـات مـرگ رفـت، امـا از دنیـا نرفـت مگـر هنگامی 

کریمانـه ُمرد. کـه 
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را  یحیـی  »خداونـد  گفتنـد:  جان سـتانش  فرشـتگاِن  فروبسـت،  جهـان  از  چشـم  کـه  گاه  آن 

ک اسـت!« پـا و  نـاب  انسـانی  کـه  کنـد؛  سـیراب 

جوانـی بـود کـه جانـش بـا نبـرد و جنـگ ُانس داشـت، نـه چنان که هـرگاه نبرد به دیـدارش آید، 

ملول و دل زده باشـد.

کرده است. و تا پایان، بیت ها را یاد 

ی  ــی از و ــوگ یحیـ ــز در سـ ــعر را نیـ ــن شـ ــرج ایـ هـــب: 162/4[ و ابوالفـ
ّ

ــروج الذ ــعودی ]ُمـ مسـ

یاد نموده اند:

کرانـه بـوی مشـک بـه هـوا پیچیـد. ایـن  گرفـت، از آن  کرانـۀ رود قـرار  کـه ]جسـد[ او در  گاه  آن 

عطـر از اندام هـای جداشـدۀ وی برمی خاسـت.

ک افتادگان است. ک افتاده اند و یحیای نیکو نیز در شمار  این برخا این جا بزرگوارانی گرامی بر خا

ـــر  ـــن عم ـــی ب ـــارۀ یحی ـــی را در ب ـــخن ِحّمان ـــن س ـــب، ای ه
ّ

ـــروج الذ ـــعودی در ُم ـــن مس همچنی

آورده اســـت:
ای بازماندگان پیشینیان شایسته و دریای سودبخش!

کشتگانیم و برخی مجروحان. ما در طول روزگار، برخی 

که چه چهره های درخشانی را پوشانده است! سیاه باد روی زمین 

که چه آتشی بر دل ریش زد! آه از روز مصیبت تو 

ی هـــب مســـعودی ]163/4[ و ربیـــع األبـــرار زَمْخَشـــری ]416/3[ ایـــن ســـخن و
ّ

 در ُمـــروج الذ

آمده است:
کان قـوم شـما، همچـون مسـجد خیـف  مـن و خویشـانم در قیـاس بـا شـرافت و افتخـارات نیـا

کـوه. هسـتیم در قیـاس بـا دامنـۀ 

حتی بر کودک ده ساله ما شمشیر  آویخته نمی شود، مگر آن که هّمتش برنده تر  از شمشیرش است.

هب آمده، ِحّمانی در سوگ یحیی سروده است:
ّ

که در ُمروج الذ نیز چنان 
گرچه قریشیان از مرگ یحیی شادمان شدند، اما در روز توقف جنگجویان  به هستَیم سوگند! ا

]از پیشروی[، از نبرد سرباز نمی زد.
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که مرگ در بستر را دشمن می دارند. هرچند رویاروی نیزه ها جان سپرد، از مردمی است 

کـه از این قوم زنده بماند بر راهشـان اسـت و در جایگاه  کـه هـر  پـس در مـرگ او شـادی نکنیـد؛ 

جانشـین ایشـان، و راهشـان را پی می گیرند.

گـر بینی هـای خـود را بُبریـد ]= بـه رغـم میـل شـما[ در قیـاس بـا شـما، مقام هـای میـان  حتـی ا

کـوه در مّکـه( از آِن ایشـان اسـت ]نـه شـما[. صفـا و مَعـّرف )= دو 

کتـاب الهـِی ]پیامبـران[، بـرای جـّن و انـس، از آِن آ ن هـا و  از آدم و ]تـا[ محّمـد، میـراث وصایـا و 

 نزد ایشان است.

گفته است: ی دربارۀ یحیی بن عمر  همچنین و
گردنش سپید و موهایش قیرگون بود. که جوان بود، پیِش  آن  گاه 

کمر بسته بود. که در افق آسمان، هالۀ بدر را بر  گویا ماهی بود 

که فضیلت هایش سپهر واالیی و ستارگان مجد و برتری را آراسته است. کسی  ای فرزنِد 

کـه نشـانه ها و گمانه هـای چهره هاشـان بـرای جهانیـان نشـانه و گمانـۀ  تـو از خاندانـی هسـتی 

رحمـت قرار داده شـده اسـت.

گویا تقدیری چیره بر تقدیر هسـتند. حّتی تقدیر نیز از قدر و منزلت ایشـان بیم می برد؛ پس 

تیِر مرگ ]همواره[ از اصابت به سپهر شرف و واالیی و جایگاه بزرگی و سروری، خطا نمی کند.

او در سوگ برادِر مادری اش، اسماعیل علوی، بسیار شعر سروده که از آن جمله است:
او برادِر من است که همانند روح است در پیکرم؛ و در مصیبتش روزگار، قلبم را تا جگرم شکافت.

امروز دیگر مایۀ آرامشی برایم نمانده، مگر آن که از اندوه، یکایک اندام هایم گسیخته شود.
که جاودانه بماند. که باراِن غم ببارد و یا بیِت شعری در سوگ او  یا چشمی 

که بی خبران،  که با اشـک هایم در آن شـعر با تو مناجات می کنم، حال آن  و چنین دیده شـود 
چشم هاشان به خواب رفته و من هنوز نیاسوده ام و بیدارم.

که از بازو فلج شـده! دیگر برای من همانند تو کیسـت؟ ای نور زندگی و ای دسـت راسـت من 
کـه دیگـر بـه  کـه در حادثه هـا نـزد او شـکوه بـرم؛ حـال آن  کیسـت  دیگـر بـرای مـن هماننـد تـو 

کـرد؟ کـس شـکوه نتوانـم  هیـچ 
که مصیبت تو از همه جان گدازتر و جگرسوزتر است. همۀ مصیبت ها را چشیدم و دیدم 

به نیستی بگو: »پس از وی دیگر هیچ کس را رها مکن!« و به مرگ بگو: »هرکه را خواهی، قصد کن!«

همانا پس از فراق وی، عمر دنیا برگذشت و زندگی بانگ جدایی و شومی برآورد.
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نیز دربارۀ نسب علی بن جهم سامی _ وی از شاعراِن رویگردان از علی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کسـان در نسـب وی اشـکال  کـه دشـمنی خویـش را بـا ایشـان آشـکار می نمـوده و برخـی  بـوده 

کرده اند؛ و گروهی نیز او را از نسل سامة بن لؤی بن غالب دانسته اند _ چنین سروده است:
سامه از خود ما است؛ اّما فرزندانش نزد ما وضع و حالی تیره دارند.

کـه نسـب های ]سـاختگی[ خـود را بـر مـا عرضـه داشـتند، همچـون وهم   اینـان مردمـی هسـتند 

که به پهلو خوابیده، خواب می بیند. کسی  و خیال 

که همۀ سخنانش استوار است: همانند همان سخن پیامبر را به آنان می گویم؛ همو 

»هرگاه دربارۀ چیزی از تو پرسیدند که نمی دانی چه پاسخ دهی، بگو: پروردگارمان داناتر است.«

گفته است: ی  همچنین دربارۀ و
کعبه را پناهگاه1 آمادۀ خویش سازی؛ گیری یا  گر در آغوش َنْضر و معد قرار  ا

کوه اخشب در مّکه را جایگاه و آغازگاهت سازی؛ گردانی و دو  گر زمزم را آبگاه و آبشخور خود  و ا

باز هم از قریش هر چه بیشتر دور می شوی و جز یک مصقلِی2 فرومایه نیستی.

هب: 386/2 ]123/4[(
ّ

)معجم الّشعراء: ص286 ]ص140[؛ ُمروج الذ

کرده است: ی یاد  َثعاِلبی )ثمار القلوب: ص223 ]ص279[( این شعر را از و
که در آن ناز و نعمتی همچون وضع شاهان یمن، شادمان به سر می بردم؛ روزی 

سخنان ندیمان، مایۀ لّذت و خوشی ام می گشت و نوازندۀ زبردست مرا به طرب می آورد.

ـــا  ـــه ]عیـــش و نـــوش[ جوانـــی ســـخت  ب ـــر از بیـــم جنایـــت شـــب ها ]در حـــّق انســـان ها[ نبـــود، ب گ ا

هـــر دو دســـت چنـــگ مـــی زدم.

که  کرد  که بر خانه های ایشـان عبور  گاه  و نیز این سـخن او را دربارۀ بنی طاهر آورده، آن 

کـه بـه نظـر صحیـح می آیـد و ترجمـه نیـز بـر همیـن پایـه  1. در متـن »کـّف« آمـده؛ امـا در مـروج الذهـب »کهـف« درج گشـته 
گرفـت. )ن.( صـورت 

ـــه َمصَقلـــة بـــن  ـــن لـــؤی بـــن غالـــب، ب ـــه جـــای ســـامة ب کـــرده و او را ب 2. شـــاعر در ایـــن بیـــت، نســـب علـــی بـــن جهـــم را هجـــو 
کارگـــزار امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــه اســـارت  کـــه بـــه دســـت  کـــه قبیلـــۀ علـــی بـــن جهـــم را  ُهَبیـــره ملحـــق ســـاخته اســـت؛ کســـی 
کـــه حضـــرت، باقـــی مانـــدۀ پـــول را از َمصَقلـــه طلـــب  کـــرد؛ ولـــی اندکـــی بعـــد  درآمـــده بودنـــد، در برابـــر مبلغـــی خریـــد و آزاد 
گریخـــت. بنگریـــد بـــه: شـــرح نهـــج البالغـــۀ ابـــن ابـــی الحدیـــد:  یـــه  نمـــود، از پرداخـــت آن ســـر بـــاز زده و بـــه ســـوی معاو

119/3-151. )ن.(
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روزگار، زیبایی شـان را سـتانده و از خیانت خویش، بر آن ها لرزه افکنده بود:
به خانه های طاهریان برگذشتم؛ همان خانه های شادمانی و خانه های سرور.

کردم؛ گذر شتابان ایامشان را به سرعِت عبور رنگین کمان تشبیه  پس 
کوتاه زمانی محو شود.1 گردد و بدرخشد و پس از  که اندکی در آسمان پدیدار 

بیهقی )المحاسن و المساوئ: 75/1 ]ص99[( این سخن او را یاد نموده است:
کنون بیماری  شده ام. گزیدم. دوا بودم و ا از هوای نفس سرپیچیدم و از زنان دوری 

کنـم، تـا هنـگام مـرگ صـدای آهـوان را فرامـوش نمی کنـم که بـه آهوان  گـر چیـزی را فرامـوش  ا
دیگـر پاسـخ می دهند.

گذار؛ که تنها با صبر به ثروت2 و استقرار رسیدم. مرا با شکیبایی ام بر  مصیبت ها به خال خود وا
گر روزگار از من روی برتابیده، از من نیز رویگردانی دیده است. ا

گر هنگام شرب مدام شود، ما بر پشت اسبان نجیب یک ُسم از زمین برداشته )صافنات(،  ا
خون می نوشیم.

گر حجاب آسمان نبود، از آن نیز برمی گذشتیم. با نسب های خویش به آسمان رسیدیم؛ و ا
کردیم. که با آزمون نیکو از باها عبور  کند  کفایتت  در بزرگی ما همین 

که ثنا را زینت می بخشد. گویی پدران ما، خوشی است و یادکرد علی است  ثنا
کنیز مایند. گردد، ما پادشاهانیم و ایشان بنده و  هرگاه از مردم یاد 

گروهـی بـه هجـو مـن پرداختنـد و مـن آنـان را هجـو نگفتـه ام؛ کـه خداونـد ابـا دارد کـه مـن زبـان 
گشـایم. بـه هجو 

نیـز دانشـمند نسب شـناس، عمـری، )المجـدی فـی أنسـاب الطالبّییـن ]ص185[( ایـن شـعر 

ی را آورده اسـت: و
کنم و پیری ام را با خضاب بستن بپوشانم؛ که دوباره به جوانی میل  گیرم 

و بـا نیرنـگ و حیلـه و نادیـده گرفتـِن حال خویش، نزد زیبارویان خود را جا کردم و رواج دادم؛
گاه گشته، چه کسی به دادم خواهد رسید؟ اّما در برابر خوارِی خضاب که موی سپیدم از آن آ

گذشت دوران جوانی، در زندگانی تأّمل ورزیدم؛ اندکی پس از 

و دیدم: مصیبِت از دست دادن زندگانی، همان مصیبِت از دست دادن جوانی است.

1. این شـعر در انوار الّربیع )ص250 ]333/2[( و نسـمة الّسـحر فیمن تشـّیع و شـعر ]مج8/ج386/2[ به نقل از َثعاِلبی 
گردد. یافـت 

که به نظر می رسد »الّثراء« باشد. )ن.( 2. در متن »الّثری« آمده 
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ی را زَمْخَشری )ربیع األبرار: باب34 ]442/2[( چنین آورده است: نمونه ای از شعر و
ک تـر[ از آن  بـه هسـتی ات سـوگند! آن چـه بـا رفتـن پیـری از دسـتم مـی رود، سـخت تر ]و دردنا

کـه بـا رفتـن جوانـی از دسـت می دهـم. چیـزی اسـت 
چندی با جوانی زیستم و پیری فرارسید. پیری را هم پشت سر می نهم و مرگ فرامی رسد.

کرده است: ی را یاد  َحَموی )معجم البلدان: 266/7 ]271/5[( این شعر و
گل های بابونه اش شکوفه داده اند! که  دریغا از نجف1 با نسیم های خنکش و وادی هایی 

و نیز خورنق2 با بستان های دامن گسترش و چشمه های جوشان و فضاهای فراخ.
کیسه های چرمی شان را بر دوش در  که صبحگاهان به شکار می روند و  و دریغا بر شکارچیانی 

جای آویختن حمایل آویخته اند!

ی آورده، از همیـــن  شـــاید آن چـــه ابن شهرآشـــوب ]مناقـــب آل ابی طالـــب: 272/3[ از و

ــد: ــده باشـ قصیـ
کعبـه در آسـمان(  کـه بـه رغـم مدعیـان سـتیزه جو، خانـه ام در برابـر ضـراح )= مقابـل  و چـون 

قـرار دارد.
کند. گوید، به وی اشاره  که هرگاه اذان گو »حّی علی الفاح«  و پدرم 

در عمدة الطالب)ص269 ]ص301[( این شعر از او آمده است:
ـــته  ـــمانی بس ـــای آس ج ه ـــه بر ـــمانی ب ـــا ریس ـــه ب ک ـــده  ـــای مان ـــم برج ـــّزت از هاش ـــای ع کوه ه ـــا را  م

شـــده اســـت.
هر روز فرشتگان به طواف ما آیند و در دامان پیامبران پرورش یابیم.

کوه صفا با ]دوستی و[ صفا با ما روبه رو شود. مقام ابراهیم از دیدار ما به شوق درآید و 

همچنیـن ابن شـهر آشـوب )مناقـب آل أبی طالـب: چـاپ هنـد: 39/4 ]444/3 و 445[( ایـن 

کـرده اسـت: ی یـاد  سـخن را از و
که خانه اش در دیانت و مسلمانی میان مقام و دو منبر است. کسی  ای فرزند 

1. مقصود از نجف در این جا، جایی اسـت بس سرسـبز و خّرم که پیشـتر در نزدیکی نجف کنونی قرار داشـته و شـاعران، 

فـراوان از آن یاد می کرده اند. )ن.(

2. خورنق، مکانی بوده نزدیک نجف که کاخ معروف نعمان بن منذر که سنّمار آن را بنا نهاد،  در آن جا قرار داشت. )ن.(
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گاه ]در مکـه و مدینـه[ تـو را بهتریـِن دو خانـه از دو مسـجِد جـّدت و دو جـای نشـو و نمـا و سـکنا
است.

و نیـز تـو را اسـت جایگاه هـای »سـعی« از روزگار جـدت اسـماعیل تـا هنگامـی که ]بـه دنیا آمدی 
و[ میـان دو پارچـه پیچیده شـدی .

که بر دو شانۀ تو تعویذهایی دارای پِر جبرئیل آویخته شد. همان روز 

از همین قصیده است:
شـما دو تن، سـروران جوانان بهشـت در روز دو رسـتگاری1 و دو هراس2 خواهید بود.

گرانمایهٔ نفیس ]= ثقلین[ ! ای همتای قرآن در میان خلق و ای یکی از دو 
شما دو تن و قرآن در زمین از روز ازل همانند آسمان و ستارگاِن دو برادران هستید.

آن دو برای خافت خدا در زمین، به حق مقام جانشینی دارند.
کنـار حـوض بـر وی  کـه  کـه راسـت گفتار اسـت: »ایـن دو تـا هنگامـی  گفتـه  کسـی  ایـن سـخن را 

درآینـد، از هـم جـدا نمی شـوند.«

که پیشوایان فرقه های  ی به سخنی از پیامبر؟ص؟ در خطبه اش اشاره دارد  در این جا، و

گرانمایه  اسـالمی آن را روایت شـده با سـند صحیح دانسـته اند: »همانا من در میان شـما دو 

کتـاب خـدا و عترتـم، اهـل  _ یـا: دو جانشـین _ برجـای می نهـم _ یـا: جانشـین می گردانـم _ ؛ 

کنـار حـوض بـر مـن درآیند.« بیـت خویـش، را؛ و هرآینـه آن دو از هـم جـدا نمی شـوند تـا در 

کـه در مناقـب آل ابی طالـب )18/5 ]226/4 و 27/3 و 215/2 و 247[( آمـده، او  نیـز چنـان 

در بارۀ حدیث ثقلین چنین سروده است:
ــازل  کیــد ن ــا تأ ــد، حکــم دوســت داشتنشــان ب کتــاب وحــی خداون کــه در  ــدان حامیــم  ای خان

شــده اســت!
مدح، مایۀ زینت شـاهان اسـت؛ اّما شـما مایۀ زینت مدح با درخشـش و سپیدی هستید.

کننـد، نخسـت پیامبـر و سـپس  کـه چـون اهلـش از افتخاراتشـان یـاد  شـما همـان خاندانیـد 
برمی شـمرند. را  جبرئیـل 

گـــروه شـــوند برخـــی پیامبرنـــد و برخـــی  کـــه هـــرگاه حمایـــل ]افتخـــار[ آویزنـــد دو  همـــان قومیـــد 
جانشـــین وی؛

1و 2. ظاهرًا مراد از دو رستگاری، بهشت و رضایت خدا و مراد از دو هراس، دوزخ غضب خداوند است. واهلل العالم. )ن.(
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کـه بـا آیـات قرآن رشـد یافتـه و از آن روی نگرداندند تا آن که آیات، آن ها را به پختگی  همانـان 
رساندند و میانسال شدند1.

کـه از آب حوض کوثر، آتش تشـنگی  گاه  کـه از هـم جـدا نمی شـوند تـا آن  گرانمایه انـد  آن هـا دو 

کنند. درون را خامـوش 

گویندگان است، این دو، جانشینان برای مردمند. که راستگوتریِن  گفتۀ حق پیامبر  به 

از دسـت ]و تـراز[ انسـان ها برگذشـتند پـس در جایگاهـی قـرار گرفتند که جز با کتـاب خدا هم تراز 
و ِعدل نیستند.2

و هم این سخن از او است:
کـه  خوانـد  موسـی  بـرای  هـارون  منزلـۀ  بـه  خویـش  بـرای  را  او  دشـمنان،  خواسـت  خـاف  بـر 

اسـت. بـوده  ثابـت  دیربـاز  از  جایگاهـش 

چه کسـی اسـت که در میان یاران و خویشـان موسـی همچون هارون باشـد؟ اّما شـما همچنان 

کفر به سـر می برید! در سـایۀ 

نیـــز آنـــان را مثـــل بـــا مثـــل بـــرادر ســـاخت و ســـپس همچـــون پیونـــد خورشـــید و مـــاه، علـــی را بـــرادر 

خـــود نمـــود.

از میـان همـۀ شـما، تنهـا علـی را بـرادر خویـش سـاخت و او را نشـانۀ راهنمـای شـما در میانـۀ 

کفـر قـرار داد. هدایـت و 

کـه از نیـکان نقـل گشـته و بـه آدمیـان رسـیده اسـت، پیامبـر او را همچـون جـان  بـر پایـۀ روایتـی 

خویـش قـرار داد.

از میـان شـما کیسـت کـه جـان او همچـون جـان محّمـد باشـد؟ هـا کـه پـدرم فـدای آن طهـارت 
یافتـه و ایـن طاهـر باد!3

همۀ این بیت ها برگرفته از حدیث های صحیح نبوی، شامل حدیث ثقلین و حدیث 

منزلت _ ذکر شده در جای خویش _ هستند. در دو  بیت اخیر نیز به حدیثی اشاره دارد که 

که به نظر رسید. واهلل العالم )ن.( 1. مقصود شاعر در مصراع دوم، روشن نیست، ترجمۀ فوق تنها معنایی است 

. در متـن »فأتـوا کـّف اآلییـن« آمـده کـه معنای درسـتی بـرای آن نمی توان در نظـر گرفت به احتمال نزدیک بـه یقین »فأُتوا   2
اکـف اآلنیـن« درسـت باشـد و ترجمـه بر همین مبنا انجام شـد. )ن.(

ی یاد نموده است. 3. دو بیت اخیر را بیاضی )الّصراط المستقیم ]252/1[( از و
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حافظ نسائی )خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟: ص19 ]ص89 ؛ السنن الکبری: 127/5[( با ذکر سند از 
ابوذر، از رسول خدا؟ص؟ آورده است: »یا باید بنی ربیعه1 از کار خویش دست کشند و  یا مردی را به 
سویشان گسیل می کنم که همچون خود من است و در میان آنان فرمان مرا جاری می سازد ... .«

ک پیامبر چنین آمده است: ی در بارۀ خاندان پا در مناقب آل ابی طالب ]301/4[ سخن و
کسـی همانندشـان نیسـت و در میـان جهانیـان جایگزینـی ماننـد  کـه  آنـان برگزیـدگان خداینـد 

خودشـان ندارنـد.

خ مأوایش نباشد. که ایشان را دوست ندارد، جز آتش دوز گزیدگانند و هر  گزیدۀ 

ی در بـارۀ  طائـف: ص123 ]ص92 و 106[( ایـن سـخن را از و
ّ
ابوَنصـر مقّدسـی )الّظرائـف و الل

د دخترش به خشم آمده بود:
ّ
که از تول دوستش آورده 

گفت: »دختر!« گوش فراداد و  کرد؟«  گفتند: »خداوند چه فرزندی روزی ات  به او 
که زنان زاییدند ]= پیامبر[، پدِر دختران است؛ پس چرا بی تابی می کنی؟ کسی  بزرگترین 

که از میان آفریدگان تا مرِز امکان دوستشان داری ]= امامان[، آنان 
کـه دشـمنان را بـا آن جایـگاه، بـه خشـم  از برکـت دختـر ]= حضـرت زهرا[بـه جایـی رسـیده اند 

آورده و بـه سـختی خـوار نمودنـد.

نیز مقّدسی این بیت را از او آورده است:
کـــه شـــاداب ترین بخـــش زندگـــی انســـان،  شـــاداب ترین قســـمت روز، آغـــاز آن اســـت، همچنـــان 

در جوانـــی او اســـت.

گردد: ی یافت  در مجموعة المعانی)ص59 ]269/1 و 382[( این شعر از و
گریــۀ  کــه از آن بــه  گریــۀ شــادی وامی داشــت؛ اّمــا امــروز خــود را می بینــم  گــران مــرا بــه  آواز خنیا

انــدوه می افتــم.
کــه در آن، مایــۀ زندگــی  گذشــت و امیــد بازگشــتش نیســت. و مانــد آن چــه مانــد   آن چــه بــود، 

]= خوش[ نیست.

در همان مأخذ )ص82( این شعر از او آمده است:
گل سپید نمی پوشد. گر ابرهای باران زا باغ ها را سیراب نکنند، باغ جامۀ  ا

1. در چاپ مرکز الغدیر: بنی ولیعه.)م.(
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که اشکش بر سنگ جاری شود. ابر سودی نخواهد داشت، آن هنگام 

ــازوان تقدیــر، آن را بــه حرکــت  کــه ب ــد  ــا دســتی بــه دســت آی گــر توانگــری ب و همچنیــن اســت ا

ــد. ــاورده باش درنی

در انوار الّربیع )ص456 ]92/4 و 146 و 262[( این سخن از او یاد شده است:
گونه اش سیبی تر و تازه نهاده اند! که از نقره ساخته شده و در  ای آهوبچه ای 

گرفته اند. گویا آن را به دندان  گونه اش از بس زیبا و لطیف است، هرگاه آن را بوسه دهند، 

چـون راه مـی رود، باالتنـه  اش تـکان می خـوَرد؛ اّمـا همـۀ اندامـش در فرخندگـی اش همچـون 
ک[ بابرکـت اسـت ] کـه مـردگان را زنـده می کنـد[.1 ُمشـتی ]از خـا

کرده، اّما نمی پذیری! که چون به تصّرفش درآوردی، به غامی ات اقرار  کن بر جوانی  رحم 

ی آمده است: نیز در انوار الّربیع )ص480( این سخن و
گوارایـــی اش  کـــه ضمیـــر آدمـــی پیـــش از چشـــیدنش بـــه شـــیرینی و   پـــدرم فـــدای دهانـــی بـــاد 

گواهی می دهد!

که او را ببینم. گواهی دادن خالصانه ام به پروردگارِی خدا پیش از آن  همچون 

گردد. که قلب رهنمون آن  گاه  کفایت نمی کند تا آن  البّته دیدِن چشم 

در همان مأخذ )ص481( شعر او چنین یاد شده است:
کـه قلب مـن در میان آن ها  گویـا غم هـای همـه مـردم روی زمیـن بـر مـن فـرود می آیـد، حال آن 

قلـب یک تن اسـت.
گـواه عـادل دارم: بی خوابـی شـبانه و اشـک چشـم؛ هرچنـد مّدعیـان حـق  بـرای ایـن اّدعـا دو 

گواه ندارند. که  بسیارند 

نیز در همان مأخذ )ص528( این سخن از او آمده است:
گـرد  کناره هایـش  کـه نـور از  چهـره ای هماننـد مـاه تمـام دارد؛ اّمـا چهـرۀ او امتیـازی از مـاه دارد 

می آیـد و حلقـه می زنـد:

کنده شده است. در چهرۀ ماه رگه های سیاه نشسته است؛ و در میان لبان او مروارید ]دندان ها[ پرا

1. ظاهـرًا، شـاعر در ایـن تشـبیه بـه آیـۀ شـریفه »فقبضـت قبضـًة مـن اثـر الرسـول« اشـاره دارد کـه مربوط بـه ماجرای سـامری و 
ک از جـای پـای رسـول می شـود. واهلل العالـم. )ن.( برگرفتـن مشـتی خـا
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گشته است: ی چنین یاد  در نشوة الّسکران )ص79( سخن و
که شاخسار از برگ، عریان شود. پیش تر با طراوت بودم و جوانی از من رخت بر بست، چنان 

کردم؛ اّما نه اشک سودم بخشید و نه شیون و زاری. با اشک چشم خویش بر جوانی نوحه 
کرده است!1 که پیری چه  کاش روزی جوانی بازگردد تا او را خبر دهم 

والدت و وفات ِحّمانی
که در سـال 301 درگذشـته  یخ والدت سـرورمان ِحّمانی دسـت نیافتیم؛ اّما از این  به تار

هـب 
ّ

ُمـروج الذ کـه در  و پـدرش بـه سـال 206 در دوران خالفـت معتمـد وفـات یافتـه _ چنـان 

که سـّید از دارندگان عمر دراز بوده و از آغاز تا پایان سـدۀ  )413/2 ]153/4[( آمده _ ، برمی آید 

سوم زندگی نموده است.

یــخ وفــات او اختــالف اســت. دانشــمند نسب شــناس، عمــری، )المجــدی فی  و اّمــا در تار
کــه چکیــدۀ آن چنیــن اســت: »شــیخ مــا ابوالحســن  أنســاب الطالبّییــن ]ص185[( مطلبــی آورده 

کــه ِحّمانــی در ســال 270 پــس از بیــرون آمــدن از زنــدان درگذشــت.  گفــت  بــن ]ابــی[ جعفــر 
وامــع ســال وفــات او را  301 دانســته؛ و همیــن ســخن 

ّ
کتــاب تاریــخ، در الل ابن حبیــب صاحــب 

صحیــح اســت.«

ی در سـال 260 درگذشـت؛ و خـدا  ابن اثیـر )الکامـل فـی التاریـخ: 90/7 ]453/4[( گویـد: »و

داناتر اسـت.«

کــه دانشــمند نسب شــناس، عمــری، نویســندۀ المجــدی فــی أنســاب  مــا همــان قــول را 

الطالبّییــن، صحیــح شــمرده، درســت می دانیــم؛ زیــرا ِحّمانــی در بــارۀ بنی طاهــر بــن ُمْصَعــب 

کــه یــاد نمودیــم؛ و حکومــت  کــه روزگار بــه زوالشــان حکــم نمــود _ بیت هایــی دارد  _ پــس از آن 

بنی طاهــر پــس از مــرگ واپســین حکمرانشــان یعنــی عبیــداهلل بــن عبــداهلل بــن طاهــر، انقــراض 

ی در دوازدهــم شــّوال ســال 300 درگذشــت. پــس شعرســرودن ِحّمانــی در بــارۀ  کــه و یافــت 

یــخ )301( زنــده بــوده باشــد. ی تــا آن تار کــه و ایشــان اقتضــا می کنــد 

1. این بیت ها با تغییری اندک در دیوان ابوالعتاهیه )ص23( آمده است.
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کـه دانشـوران و پیشـوایانی برجسـته  سـرور مـا ِحّمانـی نسـلی بزرگـوار و نوادگانـی داشـت 

بودند و در میان آنان کسـانی به چشـم می خورند که پیشـاهنگ شـاعران و ادیبان وسخنوران 

یشـه دار هسـتند  کـه در دانـش و فضیلـت و ادب ر ینـی   هسـتند. نسـب خانـدان مشـهور قزو

و در شـهرهای عراق سـکونت دارند، به او می رسـد. به همین سـان، پدرانی برجسـته داشـت 

یـِد شـهید  ـۀ بزرگـواری برآمدنـد؛ و یکـی از ایشـان، جـّد اعالیـش ز
ّ
کـه بـر بلنـدای شـرافت و قل

کنیـم تـا از  یـد بیـان  کـه بـه اختصـار، اعتقـاد شـیعه را در بـارۀ ز کنـون بـر ایـن مهّمیـم  اسـت. ا

یم. که در این میان وجود دارد، پرده بردار جنایت های پشت پرده و نسبت های ساختگی 
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که به ستم تن نداد و در صف پیشین دانشوران اهل بیت قرار داشت.  کسانی بود  وی از 

بودند: دانش سرشار، پرهیزگارِی شناخته  را دربرگرفته  او  گون،  گونا ناحیه های  از   فضیلت ها 

و ستوده شده، قهرمانی آشکار، سرسختی و قاطعیت در نبرد، مقام بلند و واال که هر سرکشی در 

گونه بیداد و ستمی را از او می زداید.  برابر آن فروتنی نماید، و سرباز زدن از خواری و زشتی که هر 

همۀ این ویژگی ها همراه است با: شرافت نبوی، واالیی علوی، سیادت فاطمی، و روح حسینی.

همۀ شیعیان در بارۀ او جز همراه با قداست سخن نمی  گویند و وظیفۀ خود می دانند که 

هر کار او را به نیکی توجیه نمایند؛ یعنی جهاد تأثیرگذار، نهضت ُپرارج، و فراخوانی به پیشوایی 

از آل محّمد که مورد رضایت خدا و رسول و مؤمنان است. گواه همۀ این ها، روایت هایی است 

که شیعیان، سند آن ها را به پیامبر؟ص؟ و پیشوایان خود؟مهع؟ رسانده اند؛ و نیز سخنان صریح  

شاعرانشان  که  است  وی  فضیلت  برشمارندۀ  سوگنامه های  و  مدیحه ها  و  دانشورانشان، 

سروده اند، و نیز این که نویسندگانشان شرح حال او را به طور مستقل تدوین نموده اند.

اّمـا احادیـث؛ از جملـۀ آن هـا، سـخن رسـول خدا؟ص؟ بـه سـبطش ]امـام[ حسـین اسـت: 

گام  گردن هـای مـردم  ی و یارانـش بـر  گوینـد. و یـد  کـه او را ز »از تیـرۀ پشـِت تـو مـردی بـرون آیـد 

مـا  تألیـف شـیخ  الّرضـا  اخبـار  می یابند.«)عیـون  راه  بهشـت  بـه  حسابرسـی  بـدون  و  می گذارنـد 

کفایـة األثـر ]ص304[( صـدوق: بـاب25 ]226/1[؛ 

کشـته می شـود؛ در  کوفـه  ی: »همانـا او قیـام می کنـد و در  گفتـار پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ و نیـز 

یختـه می گـردد؛ قبـرش را شـکافته، پیکـرش را بیـرون می آورند؛ برای  ]ناحیـۀ[ کناسـه بـه دار آو

)105(

)106(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 114

گشـوده می گردد؛ و آسـمانیان و زمینیان به وجود او شـادمانی  برآمدِن روح او، درهای آسـمان 
می کننـد.« ]عیـون اخبـار الّرضا تألیف شـیخ ما صـدوق: 227/1[

همچنین امیرالمؤمنین؟ع؟ در حالی که در مکان بر دار زدن زید در کوفه ایستاده بود، 
گریست و یارانش نیز گریستند و به او گفتند: »سبب گریه ات چیست؟« فرمود: »همانا مردی 
از فرزندان من در این جا به دار آویخته می شود. هر کس خشنود گردد که به شرمگاه او بنگرد، 

خداوند او را بر چهره در آتش فروافکَند.«)المالحم تألیف سرور ما ابن طاووس: باب31 ]ص84[(

گـردان.« و نیز  ید اسـتوار  امـام باقـر، محّمـد بـن علـی؟امهع؟ فرمـود: »بارخدایا! پشـت مرا با ز
هرگاه به او می نگریست، این شعر را به تمثیل می آوْرد:

به هستی ات سوگند! ابومالک نه سست است و نه ناتوان؛
کنـــد،  کـــه او را نهـــی  گاه  کـــه از دشـــمنی بـــا بـــرادرش آن  کینه تـــوز. او را بازدارنـــده ای اســـت  و نـــه 

بـــازش مـــی دارد.
کـه هـم نـرم اسـت و هـم رگ و پـی  بلکـه نرم خـو و آسـان گیر اسـت، همچـون نیمـۀ بـاالی نیـزه 

سـخت دارد و فرونمی شـکند.
چـون بـر وی حکـم رانـی، بـر کسـی حکـم رانده ای که سـخت فرمانبر اسـت و هـرگاه کاری را به 

کند. کفایـت  گـذاری، آن را  او وا
ابومالک فقر خویش را تنها بر خود تحمیل می کند؛ اّما توانگری اش همگان را دربرمی گیرد.«

)األغانی: 127/20 ]95/24[(

روزی زید بر او داخل شد و چون امام وی را دید، این آیه را تالوت نمود: »ای کسانی که ایمان 
گواهی دهید.« ]نساء/135[ سپس  آورده اید، سخت برپا دارندۀ عدل باشید و برای خدا و خشنودی او، 

فرمود: »به خدا سوگند! تو ای زید از آن کسانی که اهل این ویژگی اند.« ]الّروض الّنضیر: 55/1[

امام صادق؟ع؟ فرمود: »همانا او مؤمن، در شمار شیعیان، دانشمند، و بسیار راستگو  بود. 
که همانا اگر حکومت می یافت،  گر پیروز می شد، به عهدش وفا می کرد؛ هال  که هرآینه ا هال 

خوب می دانست آن را چگونه و در اختیار چه کسی قرار دهد1.« )رجال کّشی: ص184 ]570/2[(

کـه اشـتباه اسـت در چـاپ جدیـد درسـت آن: »کیـف  الغدیـر: »کیـف یصنعهـا« اسـت  1. عبـارت چاپ هـای پیشـین 
یضعهـا« آمـده و جملـه، متناسـب بـا عبـارت چـاپ جدیـد، ترجمـه شـد. )ن.(
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همچنین هنگامی که ایشان خبر کشته شدن وی را شنید، فرمود: »اّنا هلل و اّنا الیه راجعون. 

]در مصیبت عمویم سوگوارم و [ بر سوگ او شکیبایی می ورزم و پاداش آن را نزد خداوند ذخیره 

می سازم. همانا او نیک عمویی بود. به راستی عموی من، مردی برای دنیا و آخرت ما بود. به 

و  و علی  از جهان رفت، همانند شهیدانی که همراه رسول خدا  خدا سوگند! عمویم شهید 

حسین شهید گشتند. به خدا سوگند! او شهید از جهان رفت.«]عیون أخبار الّرضا: 228/1[ و هم 

ایشان فرمود: »هرآینه زید، دانشمند و بسیار راستگو بود و شما را به سوی خود فرانخواند، بلکه 

جز این نبود که شما را به پیشوایی مورد رضایت خدا و رسول و مؤمنان از آل محمد فراخواند؛ و 

گر پیروز می گشت، به آن چه شما را بدان فراخواْند، وفا می نمود. جز این نیست که او بر قدرتی  ا

متمرکز قیام نمود تا آن را درهم شکند.« )الکافی ]روضة الکافی: 264/8[(

یـد بگریـد، همـراه  کـه بـر ز کسـی  همچنیـن ایشـان در حدیثـی دیگـر فرمـوده اسـت: »اّمـا 

کند، در خونش شـریک اسـت.« که در بالی او شـادمانی  کسـی  ی در بهشـت اسـت؛ و اّما  و

کـه بـرای خـدا  ی از دانشـوران آل محّمـد بـود  امـام رضـا _ سـالم اهلل علیـه _ فرمـود: »همانـا و

خشـم گرفـت و بـا دشـمنان خداونـد جهـاد نمـود تا کشـته شـد.« ]عیون أخبار الّرضا تألیف شـیخ 

مـا صـدوق: 225/1[

در ایـن زمینـه روایت هـای بسـیار هسـت کـه ما بـرای رعایت اختصار، به مقدار یاد شـده 

کردیم. بسنده 

)اإلرشـاد  مفیـد  شـیخ  سـخن  برگیـر:  را  این هـا  پـس  دانشـوران؛  صریـح  گفتارهـای  اّمـا  و 

]171/2-175[(؛ خّزاز1قّمـی )کفایـة األثـر ]ص301[(؛ دانشـمند نسب شـناس، عمـری، )المجـدی 

فـی أنسـاب الطالبّییـن ]ص156[(؛ ابـن داوود )رجـال ابـن داود ]ص100[(؛ شـهید اّول )القواعـد و الفوائد 

]207/2[(؛ شـیخ محّمد فرزند شـیِخ صاحِب المعالم، در شـرح اإلسـتبصار؛ اسـترآبادی )منهج 

المقـال ]ص154[(؛ ابن ابی جامـع در رجـال ابـن ابی جامع؛ عالمه مجلسـی )مرآة العقـول ]162/14[(؛ 

کاظمـی )تکملـة الّرجـال  میـرزا عبـداهلل اصفهانـی )ریـاض العلمـاء ]318/2[(؛ شـیخ عبدالّنبـی 

1. در چاپ قدیم:»خّزار.«)م.(
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]421/1[(؛ شـیخ حـّر عاملـی )خاتمـة الوسـائل ]202/20[(؛ سـّید محّمد، جِدّ آیـت اهلل بحرالعلوم، 

)رسـالة السـید محمـد، جـّد بحـر العلـوم(؛ شـیخ ابوعلـی )منتهـی المقـال ]ص206[(؛ شـیخ مـا نـوری 

)خاتمـة المسـتدرک ]ص599[(؛ و شـیخ مـا، مامقانـی )تنقیـح المقـال ]467/1[(�

 بسـیاری دیگـر هماننـد ایـن دانشـوران نیز هسـتند که همگـی بر یک مطلـب اّتفاق دارند 

که دعوت او االهی،  گونه عیب و انگ است؛ و نیز این  ید از هر  ک دانستن ساحت ز  و آن، پا

و جهادش در راه خدا بوده است.

ة و الّدین عاملی در رسـالة اثبات وجود اإلمام المنتَظر، 
ّ
سـخن بزرگ مرِد شـیعیان، بهاءالمل

یـد بـن علـی جز  بـه نیکی  بیانگـر اندیشـۀ همـۀ شـیعیان اسـت: »مـا جماعـت امامّیـه در بـارۀ ز

سـخن نمی گوییـم؛ و روایت هـا از امامـان مـا در ایـن زمینه بسـیار اسـت.«

گوید: »دانشـوران اسـالم بر بزرگواری و پرهیزگاری  کاظمی )ّتکملة الّرجال ]421/1[(   عالمه 

ی همداستانند.« و فضیلت و

یـد  کـه در آن، ز کمیـت در هاشـمّیات خویـش قصیـده ای دارد  و اّمـا شـاعران شـیعه؛ 

گفتـه و بنی هاشـم را مـدح نمـوده و آغـاز آن چنیـن اسـت: بـن علـی و پسـرش حسـین را مرثیـه 
هیـچ  آیـا  و  بازنگـردد[؟  آن  در  ]و  بیندیشـد  پنـدارش  و  رأی  در  کـه  هسـت  کوردلـی  هیـچ  آیـا 

آوَرد؟ روی  نیکـی  بـه  بـدی  از  پـس  کـه  هسـت  حـق[  ]بـه  پشـت کننده ای 

گوید: ید  نیز او در بارۀ ز
که دیروز از یوسف1 به فرزندش رسید؛ گوار است آن مصیبتی  بر پیامبر بسی دشوار و نا

گروه زناپیشگان، تهمت نزده ام. گویم از  گر  گروه پلیدان است؛ و ا که پلیدی از  همان یوسف 

گفته است: سدیف بن میمون در قصیده ای 
گناهی از فرزندان عبد شمس نگذرید و هر درخت خرما و نهالی را از بیخ برَکنید! از هیچ 

کنارۀ مهراس2 یاد آورید! کشته شدن حسین و زید و آن مقتول بر  از 

کشت. 1. یوسف بن عمر ثقفی، کارگزار هشام بر عراق، که زید را 

کشته شد. کنار آن  لب _ سالم اهلل علیهما _ بر  که حمزة بن عبدالُمّطَ کوه ُاحد  2. آبگیری در 
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ـــم _  کتـــاب )326/2-329( آوردی کوفـــی _ شـــرح حالـــش را در همیـــن  ـــدی  نیـــز ابومحّمـــد َعْب

گفته است:
ــد و حســینش تبــاه  کــه بنی هاشــم از او خرســند خواهــد شــد و خــون زی کــرده  گمــان  ــه  بنی امّی

گشــت! خواهــد 

کــه زمین هــای همــوار گاه   نــه؛ بــه پــروردگار و معبــود محّمــد ســوگند! چنیــن نیســت تــا آن 

 و ناهموار بنی امّیه به تسخیر و تاراجشان درآید؛

کــه زنــی بــه همســرش تســلیم می شــود؛ و همــۀ  و بــا شمشــیر بــه ذّلــت و خــواری درآینــد، چنــان 

بدهکاری هــای آنــان بــه بنی هاشــم، بــا قهــر و غلبــه از ایشــان بازســتانده شــود.

کـه در تاریـخ األمـم و الملـوِک طبـری )278/8 ]190/7[( آمـده، سـّید ِحْمَیـری _ شـرح  چنـان 

کتـاب )213/2-289( آوردیـم _ سـروده اسـت: ی را در همیـن  حـال و
همۀ شب را بیدار ماندم و چون مارگزیده ای با زخمی کاری و کشنده، چشمانم باز بود.

گفتم و دیرزمانی اندوه و حسرت خوردم. سخنی 

کند؛ خداوند َحْوَشب و ِخراش و مزید را لعنت 

کینه توزتر بود! گردن کش تر و  که  و نیز یزید را 

هزار هزار و هزار لعن همیشگی بر آنان باد!

ایشان با خداوند به جنگ برخاستند و محّمد را آزردند.

ک همدست شدند. با عناد و سرکشی، در ریختن خون زیِد پا

کشتۀ برهنۀ او را از فراز شاخه ای آویختند. سپس 

ای ِخراش بن َحْوَشب1! تو در روز قیامت، تیره بخت تریِن آدمیانی.

لـب )د.129( او را  همچنیـن فضـل بـن عبدالّرحمـان بـن ربیعـة بـن حـارث بـن عبدالُمّطَ

در قصیـده ای بـا ایـن سـرآغاز مرثیـه گفته اسـت:
کنون هنگام خشـک  کـن؛ که ا گریـه بازنمـان و بـا ریـزش اشـکت سـخاوت پیشـه  ای چشـم! از 

ماندن نیسـت؛
کناسه بر دار آویخته شده است. که ابوحسین، فرزند پیامبر، در  در صبحگاهی 

کشید. که ِخراش بن َحْوَشب، پیکر زید شهید را از مدفن شریفش بیرون  1. گفته اند 
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ید روایت نموده، در قصیده ای به رثای او پرداخته  نیـز ابوثمیلـه صالـح بـن ُذبیـان که از ز
که آغاز آن چنین است:

کشـیدم،  کـه مـن  کـه از آن سـوز، همـان را  ای ابوحسـین! فقدانـت سـوزی در دل نهـاد و هـر 
گشـت. بیمـار خواهـد  قلبـش  بکشـد، 

ی قطعه ای دارد  همچنیـن صاحـب بـن عّبـاد ]دیوان الصاحب عّبـاد: ص245[ در سـوگ و
با ایـن مطلع:

کنـم و از آن  کـه خوشـگذرانی را رهـا  بـر اثـر پیـری، مـوی سـپید بـر سـرم ُرسـت و وقـت آن رسـید 
جدا شوم.

کنـون کـه مصیبـت زیـد فرارسـیده، دیگـر خوشـگذرانی مـرا از انـدوه بازنمـی دارد؛ و تنهـا برخی از  ا
اندوه هـا را می تـوان بازداشـت.

گفته است: ی خواهد آمد،  که از و ابوالحسن بن َحّماد در شعری 
گفت: که چون جعفر را در سوگ زید تسلیت دادند، همچون اشکباران  دلیل آن، این است 

کرده بود، وفا می نمود؛ اّما پیروز نشد!« گر عمویم پیروز می شد، به آن چه عهد  »ا

شیخ صالح کّواز ]دیوان الشیخ صالح الکّواز: ص23[ در قصیده ای که در سوگ سبط پیامبر 
]امام حسین؟ع؟[ سروده، گوید:

کش بود. و اما زید؛ زیر بار ستم نرفتن، از ویژگی های پدران درخشان روِی بزرگواِر پا

کرد! که در شبیِه عیسی برای به دار زننده جلوه  گویا همان صورتی در وی جلوه گر شد 

گفته است: شیخ یعقوب نجفی )د.1329( هم 
کشته شد!« امام ]صادق[ از یادکرد زید می گرید و می گوید: »زید با یک تیر 

که فرزندش نشانه و آماج تیرهای آن  گر بیند  پس چگونه خواهد بود حال علی بن الحسین، ا

قوم قرار داده شده است

یـد قصیـده ای در 25 بیـت بـا ایـن  شـیخ میـرزا محّمدعلـی اوردبـادی در مـدح و رثـای ز
سـرآغاز دارد:

ک  کـه او را بـه خـا کرامـت را برنمی تابـد و ]هنگامـی  کـه جـز  شـرافت و واالیـی اش چنـان اسـت 

کـه جانـش ذلیـل و خـوار بـود. ک نکردنـد  سـپردند[ پیکـری را در خـا
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که آغازش این است: ید قصیده ای در 19 بیت سروده  سّید مهدی اعرجی در سوگ ز
گـــر بـــاران بخـــل ورزد، بـــا اشـــک چشـــم  دوســـتانم! مـــرا بـــه ســـوی آن منـــزل بگردانیـــد تـــا ا

کنم! سیرابش 

همچنیـن سـّید علی نقـی نقـوی لکهنـوی در قصیـده ای شـامل 22 بیـت، بـا ایـن مطلع، 

یـد را مرثیـه گفته اسـت: ز
که بزرگان بنی هاشم جز در سایۀ شمشیرها بمیرند. خداوند ابا دارد 

که سرآغازش این است: شیخ جعفر نقدی در سوگ او قصیده ای با 31 بیت دارد 
کهنگی و فرسودگی، آثارش از میان رفته و عاشقش از راه دور اندوهگینانه  که بر اثر  ای منزلی 

بـر آن می گرید!

ی، آثـاری مسـتقل  یـد و فضیلـت و افتخـارات و شـماری از برجسـتگان شـیعه در بـارۀ ز

فراهـم نموده انـد؛ از جملـه:

کتاب اخبار زید از او است. 1. ابراهیم بن سعید بن ِهالل ثقفی )د.283(. 

کتابی با نام اخبار زید دارد. ب )د.298(. او نیز 
ّ

2. محّمد بن زکرّیا، هم پیمان بنی غال

یٍد و مسنده از او است. کتاب َمن روی أخبار ز 3. حافظ احمد بن عقده )د.333(. 

کتابی به نام اخبار زید دارد. 4. عبدالعزیز بن یحیی جلودی )د.368(. 

کتاب فضائل زید است. 5. محّمد بن عبداهلل َشیبانی )د.372(. دارای 

ید دارد. کتابی در بارۀ زندگی و شرح حال ز 6. شیخ صدوق ابوجعفر قّمی )د.381(. 

کتاب بزرگ و مفّصِل الّرجال� 7. میرزا محّمد استرآبادی، صاحِب 

 8. ســّید عبدالــّرزاق مقــّرم ]ز.1316؛ د.1391[. او از برجســتگان روزگار مــا و نقدنویســان 
و دارای کتاب هــای بســیار در زمینــۀ تشــّیع اســت. افــزون بــر تبّحــرش در دانــش و جایــگاه واالیــش 
و ســودمندترین  از مهم تریــن  برخــی  بــزرگ.  افتخــارات  بــودن  دارا  و  ]و ســیادت[  در شــرافت 
تألیف هــای او از ایــن قرارنــد: اإلمــام الّســبط المجتبــی، حیــاة اإلمــام الّســبط الّشــهید و مقتلــه، الّســّیدة 
ــماری  ک ش ــۀ پا ــی در زمین کتاب ــهید،  ــد الّش ــر، زی ــین اکب ــن حس ــی ب ــارۀ عل ــاله ای در ب ســکینه، رس
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مختــار بــن ابی ُعَبیــد ثقفــی _ چاپ شــده همــراه کتــاب زیــد _ ، ابوالفضل العّبــاس بــن امیرالمؤمنین� 
گــردآورده  کــه در آن هــا مطالــب ارزنــده ای  او ] کتاب هــا و [1نوشــته ها و رســاله های دیگــر نیــز دارد 
کــه آثــار پیشــینیان خالــی از آن اســت. پــس خدایــش زنــده دارد و  و جــای داده و نکته هایــی آورده 

بــه همــۀ خیرهــا توفیــق دهــد!

سخن قطعی
یـد و جایـگاه و قداسـت او نـزد همـۀ شـیعیان. پـس نمی دانـم در ایـن حـال  ایـن اسـت ز
یـد بـن علی بن حسـین  سـخن ابن تیمّیـه چـه مکانـی از حقیقـت دارد)!(: »همانـا رافضیـان، ز

گواهـی دادند.«]منهـاج الّسـّنه: 126/2[ کفـر و فسـق او  و هوادارانـش را طـرد نمودنـد و بـه 

در ایـن لغـزش و اشـتباه، سـّید محمـود آلوسـی در نامـه چـاپ شـده اش در الّسـّنة و الّشـیعه: 
ی نمـوده و گفتـه اسـت: »َمَثـل رافضیـان همچـون یهـود اسـت. آنـان  ص52( از ابن تیمّیـه پیـرو

بسـیاری از فرزنـدان فاطمـه؟اهضر؟ را دشـمن می دارنـد و حّتـی ایشـان را دشـنام می دهنـد، مانند 
کـه همانـا در دانـش و زهـد، منزلتـی بـزرگ داشـت.« یـد بـن علـی  ز

قصیمی نیز همین دروغ را از او برگرفته و در کتاب الّصراع بین اإلسالم و الوثنّیه آورده است.

کرده؛  اینان نسبت ساختگی خود به شیعه را در شمار صفت های زشت شیعیان یاد 
که شیعیان چه زمان  کسی نیست تا از آن ها بپرسد  سپس از هر سوی، به آنان تاخته اند. آیا 
کدام  کس آن را حکایت نموده و این ادعای آن ها بر پایۀ  گشوده اند و چه  به این سخن لب 
گر کتاب ها از این سخن خالی اند، چه کسی به صورت شفاهی این مطلب  کتاب است؛ و ا

گفته است؟ را به آنان 

آری؛ ایشـان بـا ایـن سـخنان سسـت و کم مایـه، قصدی جز فـرودآوردن جایگاه شـیعیان 
ندارنـد؛ پـس زشـتی دروغ خویش را آشـکار نموده اند.

آنـان  آثـار و احـوال  از نشـانه ها و  هـرگاه نویسـنده ای در بـارۀ مردمـی  بنویسـد، و چیـزی 

ندانـد یـا بدانـد و وارونه شـان سـازد، َمَثـل چنیـن نویسـندگانی چنان اسـت که گفته انـد: »حّن 

1. در متن، »کتابات« آمده که _ علی القاعده _ جمع کتاب نمی تواند باشد ولی گویا مقصود همان »ُکُتب« است. )ن.(
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که از جنس تیرهای قمار نیست، آواز داد(!«1 قدح لیس منها )= تیری 

کـه  می کننـد  گمـان  می ورزنـد،  دفـاع  یـد  ز قدسـی  سـاحت  از  کـه  کسـان  ایـن  گویـا 
گاهند و چیزی از آن نمی دانند و حقیقِت این سـخِن آمیخته  یخ اسـالم ناآ خوانندگان از تار

بـه دروغ بـر آنـان پوشـیده می ماَنـد.

یـد نـزد ایشـان و هم مذهبانشـان در جایـگاه  گـر ز کـه ا آیـا کسـی نیسـت تـا از اینـان بپرسـد 
کتاب یا سـّنت، پیشـینیاِن  کدام دلیل از  بزرگ دانش و پارسـایی قرار داشـته، پس بر اسـاس 
کشـیدند و سـوزانیدند و سـرش  کشـتند و به دار  ی به جنگ و نبرد برخاسـتند و او را  آنان با و

گردانیدنـد؟ را در شـهر ها 

ـــن عمـــر، از ایشـــان و هم مذهبانشـــان  کشـــندۀ او، یوســـف ب ـــد و  ی ـــده دشـــمنان ز ـــا فرمان آی

نبـــوده اســـت؟

آیا فرمانده نیروهای امنیتی یوسف بن عمر، عّباس بن َسْعد، از آنان نبوده است؟

ت، از آنان نبوده است؟
ْ
ی، ابن حکم بن َصل آیا ُبرندۀ سر مبارک و

یـد، یعنـی حّجـاج بـن قاسـم، از  کشـته شـدن ز آیـا مژده  دهنـدۀ یوسـف بـن عمـر بـه خبـر 
آنـان نبـوده اسـت؟

ید را از قبرش بیرون آورد، از آنان نبوده است؟ که جسد ز آیا ِخراش بن َحْوَشب 

یـد را بسـوزانند، از خلفـای ایشـان  کـه دسـتور داد ز آیـا ولیـد _ یـا هشـام بـن عبدالملـک _ 
نبوده اسـت؟

یم، از آنان نبوده است؟
َ
ی به سوی هشام، زهرة بن ُسل کنندۀ سر و آیا حمل 

یـد را بـه شـهر پیامبـر فرسـتاد  کـه سـر ز  آیـا هشـام بـن عبدالملـک از خلفـای آنـان نبـوده 

کنار مزار ایشان نصب شد؟ و یک روز و شب 

که زبان  که به خالد قسـری نامه نوشـت و او را سـوگند داد  آیا هشـام بن عبدالملک نبود 

1. ایـن َمَثـل را در بـارۀ کسـی زننـد کـه بـه قبیلـه ای افتخار نماید که از آن نیسـت، یا به صفتی خودسـتایی نماید که در وی 
یافت نشـود. بنگرید به: مجمع األمثال )341/1(. )غ.(
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ید بن علی و پسـرش،  کمیت، شـاعر اهل بیت، را به سـبب سـرودن مرثیه ای برای ز  و دسـت 
و در مدح بنی هاشم، قطع نماید؟

کـه بـه مناسـبت  کارگـزار خلیفـۀ آنـان در مدینـه، محّمـد بـن ابراهیـم مخزومـی، نبـود  آیـا 
کرد و خود، در آن حضور می یافت و سـخنوران  کشـته شـدن زید هفت روز مجلس جشـن برپا 

را در آن حاضر می نمود تا در آن جا، علی و حسن و حسین و زید و پیروانشان را لعن نمایند؟

که چنین سروده است )؟(: آیا حکیم اعور از شاعران هم مذهب ایشان نیست 
کـه هیـچ »مهـدی« ای بـر تنـۀ درخـت بـه  زیـد شـما را بـر تنـۀ نخـل بـه دار آویختیـم و ندیده ایـم 

دار آویختـه شـود!1

ک و نیکوتر از علی است. به نادانی، علی را با عثمان قیاس کردید؛ حال آن که عثمان بهتر و پا

آیا سلمة بن حّر  بن حکم، شاعر آنان نیست که در بارۀ کشته شدن زید گفته است )؟(:
کردیم؛ پس یادشان به تمامی از میان رفت. ک  پهلوانانی از قریش را ها

ما از دیرباز پایۀ حکومت ایشان بودیم؛ و هیچ حکومتی بی پایه استوار نمی گردد.

گزیـر آن ها بایـد هماننـد و همدرد ما  کـه از آنـان بـه مـا رسـید، بیمـار شـدیم؛ اّمـا نا از بـا و اندوهـی 

شوند.

از  و چنیـن می گویـد،  یـد در مدینـه می ایسـتد  ز بـر دار شـدۀ  برابـر سـِر  در  کـه  کسـی   آیـا 

آنان نیست )؟(:
که به تو می رسد، بشارتت باد! ای پیمان شکن! از بدی هایی 

عهد و پیمان را شکستی و از دیرباز، پیشینیان دیرینت چنین بودند.

که با آن، تو را فریفته بود زیر پا نهاد. ابلیس وعده ای را 

که خواهید، قضاوت نمایید! گونه  این است حقیقت ماجرا؛ پس آن 
»آیــا از ایــن ســخن شــگفتی می نماییــد؛ و می خندیــد و نمی گرییــد؟ و شــما غافــل و ســرگرم 

باطلید.«]نجــم/61-59[

یـد همـان »مهـدی« اسـت کـه انتظـارش را می کشـند. شـاعر بـا ایـن سـخن، بـا طعنـه از آن  1. گویـا برخـی ادعـا داشـتند کـه ز
یـاد می کنـد. )ن.(
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در  آن  بسـیار  همانندهـای  از  جـدا  شـهید،  یـد  ز در بـارۀ  شـیعه  بـر  دروغیـن  بهتـان  ایـن 

کـه  اسـت  فسـاد  و  شـّر  گونـه  هـر  بـذر  همیـن،  و  نیسـت.  مخالفـان  تـازۀ  و  کهـن  کتاب هـای 

می گسـلد  را  اسـالمی  وحـدت  و  می کنـد  زنـده  جان هـا  در  را  فرقه گرایـی   تعصب  هـای 

کنـده می کنـد و بـا منافـع عمومـی ناسـازگار اسـت. از همیـن رو، بـرای مـا  و اجتمـاع اّمـت را پرا

یابنـد  کتاب هـا یـاد نماییـم تـا خواننـدگان در کـه شـماری از ایـن مـوارد را از برخـی  مهـم اسـت 

کـه آنـان بـرای ایـن کـه احساسـات مـردم را از همراهـی با شـیعیان بازدارند، چه سـان دیوانه وار 

از  جایگاهـی  چـه  در  آنـان  کـه  بداننـد  خواننـدگان  نیـز  و  درآمدنـد؛  حرکـت  و  جنبـش  بـه 

در  بلنـد  درس هایـی  ـم 
ّ
متکل مـوارد،  آن  بررسـی  بـا  و  دارنـد؛  قـرار  امانـت داری  و  راسـتگویی 

تأویـل در  کـه دسـت  بـرای مفّسـر، تحریف هایـی  گیـرد؛  فرا اعتقادهـا  و  اندیشـه ها  شـناخت 

کـه دسـتان هـوا و  گـردد؛ فقیـه، بازی هایـی را  کتـاب عزیـز خـدا روا داشـته، آشـکار  آیه هـای 

گمراه گـر از  کـه هـوا و هوس هـای  هـوس بـا احـکام خـدا نموده انـد، بدانـد؛ محـّدث آن چـه را 

کت گاه های خواهـش باطل و  یابـد؛ و دانشـمند اخـالق، هال سـّنت نبـوی تبـاه سـاخته اند، در

ـف شـیوه ای صحیـح و برنامه ای 
ّ
سـقوط گاه های بی پروایـی را بشناسـد. و بـا همـۀ این هـا، مؤل

کارآمد در تألیف، اّتخاذ نماید. مترّقی و روشی شایسته و ادبی سرآمد و 
گـر از خواسـته های ]باطل[ ایشـان پیـروی کنی، در  کـه تـو را ]حاصـل [ آمـده، ا » و پـس از علمـی 

آن صـورت جـّدًا از سـتمکاران خواهی بـود.« ]بقره/145[
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یک( الِعقد الفرید1

کتاب، اثری ادبی اسـت و نه مذهبی؛  که این  بسـا خواننده در نگاه نخسـت می پندارد 

بـا  بـه مباحـث متناسـب  کـه  گاه  اّمـا آن  از پیراسـتگی را خواهـد یافـت.  پـس در آن، نوعـی 

پایـی می تـازد و بسـیار  کـه همچـون چار ـِف آن را جنـون زده ای می یابـد 
ّ
مذهـب می رسـد، مؤل

گناه می ورزد! دروغ می گوید و بهتان می زند و 

گوید: کتاب )269/1 ]104/2[(  ی در آن  و

کـه یهـود بـا  1� رافضیـان، یهـوِد ایـن اّمتنـد و بـا اسـالم دشـمنی می ورزنـد، همـان سـان 

مـی ورزد! دشـمنی  مسـیحّیت 

کـه در  پاسـخ: چگونـه خواننـدگان بـه ایـن سـخن نیـش دار رضایـت می دهنـد، حـال آن 

که  کسـانی  که این سـخن خدای تعالی در آن اسـت )؟(: »همانا  برابرشـان قرآن مجید قرار دارد 

ایمـان آوردنـد و کارهـای نیک و شایسـته کردند، ایشـانند بهتریِن آفریـدگان.« ]بّینه/7[

کـه خطاب بـه علی فرمـود: »مراد  م از پیامبـر؟ص؟ رسـیده 
ّ
و در بـارۀ ایـن آیـه، سـخنی مسـل
از ایشـان، تو و شـیعیانت هسـتید.«2

کـه در حدیـث، سـخن پیامبـر امیـن؟ص؟ را بـه  و چگونـه بـه آن رضایـت دهنـد، حـال آن 

یـد.« )تاریـخ بغـداد: 289/12(� علـی؟ع؟ می خواننـد)؟(: »تـو و شـیعیانت در بهشـت جـای دار

 همچنیـن رسـول خدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: »چـون روز قیامـت شـود، مـردم بـا نام هـای خود 

که همانا با نام های خود   و مادرانشـان فراخوانده شـوند، مگر این _ یعنی علی _ و شـیعیانش 

هب: 51/2 ]7/3[(
ّ

کزادند.« )ُمروج الذ و پدرانشان فراخوانده می شوند، زیرا پا

 نیـز پیامبـر؟ص؟ بـه علـی فرمـود: »ای علـی! همانا خداوند تو را و نسـل و فرزندان و خاندان 

1. تألیف شهاب الّدین بن  عبدَرّبه مالکی )د.328(�

کتاب: 57/2� 2. بنگرید به: همین 
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یـد.« )الّصواعـق المحرقـه: ص96 و 139 و 140  و شـیعیانت را و نیـز دوسـتاراِن شـیعیانت را آمرز

و 232 و 235[( ]ص161 

همچنیـن رسـول خدا؟ص؟ ]بـه علـی؟ع؟[ فرمـود: »همانـا تـو نـزد خداونـد وارد می شـوی، 

در حالـی کـه خـود و شـیعیانت هـم خشـنودید و هـم خـدا از شـما خشـنود اسـت.« )النهایـة فی 

غریـب الحدیـث و األثـِر ابن اثیـر: 276/3 ]106/4[(

کــه در  کــس از اّمــت مــن هســتی  نیــز پیامبــر؟ص؟ ]بــه علــی؟ع؟[ فرمــود: »تــو نخســتین 

بهشــت درون می گــردد؛ و همانــا شــیعیانت بــر منبرهایــی از نــور جــای دارنــد و شــادمانند و بــا 

ی هایــی ســپید در پیرامــون مننــد؛ مــن ایشــان را شــفاعت می کنــم، ســپس فــردا در بهشــت،  رو

کفایــة الطالــب فــی مناقــب علــی بــن  همســایگان مــن خواهنــد بــود.« )مجمــع  الّزوائــد ]131/9[؛ 

أبی طالب: ص135 ]ص265[(

همچنیـن رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »مـن درختـم؛ فاطمـه شـاخۀ آن؛ علـی مایۀ بـاروری آن؛ 

حسـن و حسـین میـوۀ آن؛ و شـیعیان مـا بـرگ آن. تنـۀ ایـن درخـت در بـاغ بهشـت جـاودان 
اسـت و باقی مانـدۀ آن در بهشـت های دیگـر.«1

داخـل  بهشـت  بـه  کـه  َتنـی  چهـار  نخسـتین  همانـا  علـی!  »ای  فرمـود:  پیامبـر؟ص؟  نیـز 

می شوند، من و تو و حسن و حسین هستیم؛ نسل ما پشت سرمان خواهند بود؛ همسرانمان 
پشـت سـر نسـل مـا؛ و شـیعیانمان در سـمت راسـت و چپمـان.«2

کـه در بهشـت بـا مـن هسـتی   و در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »آیـا خشـنود نمی شـوی 
و حسن و حسین و نسل ما پشت سرمان هستند؟«3

کتاب: ص8� 1. بنگرید به: همین 

یـخ مدینـة دمشـق: 318/4  کر )تار 2. ایـن حدیـث را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 319/1[ بـا ذکـر سـند از ابورافـع؛ و ابن عسـا
کنوز الحقائق  ]43/5[( از علی؟ع؟ آورده اند. نیز در الّصواعق المحرقه )ص96 ]ص161[(؛ مجمع  الّزوائد )131/9(؛ و 

در حاشـیۀ الجامـع الّصغیـر )16/2( یافـت گردد.

که در الّریاض النضره )209/2 ]160/3[( آمده، این روایت را ابوَسْعد در شرف الّنبّوه با ذکر سند آورده است. 3. چنان 
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نیــز رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »همانــا ایــن _ یعنــی علــی _ و شــیعیانش در روز قیامــت، 
رســتگارانند.«1

کـس بـه مـا، اهـل بیـت،  همچنیـن پیامبـر؟ص؟ در خطبـۀ خویـش فرمـود: »ای مـردم! هـر 

گفـت:  گرداَنـد.« جابـر بـن عبـداهلل  کینـه ورزد، خداونـد او را در روز قیامـت، یهـودی محشـور 

گیـرد  روزه  گـر  ا حّتـی  »آری؛  فرمـود:  بگـزارد؟«  نمـاز  و  گیـرد  روزه  گـر  ا حّتـی  رسـول خدا!   »ای 

کـه مسـلمان اسـت. بدیـن سـان، ]در حقیقـت، مسـلمان نگشـته  کنـد   و نمـاز بگـزارد و اّدعـا 

کـه بـا خـواری جزیـه بپـردازد، خـود  یختـه شـود و از ایـن  کـه خونـش ر و فقـط[ مانـع از آن گشـته 

ِگل، اّمـت مـن برایـم مجّسـم گشـتند؛ پـس  را بازداشـته اسـت. در ]مرحلـۀ سرشـتن آدمیـان از[ 

پرچـم داراِن ] گروه هـا[ بـر مـن برگذشـتند و مـن بـرای علـی و شـیعیانش آمـرزش خواسـتم.« این 

حدیـث را َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 172/9( بـا ذکـر سـند آورده اسـت.

کـه اهـل  کسـانی می شـود  نیـز رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »شـفاعت مـن بـرای اّمتـم، شـامل 

بیت مرا دوست دارند؛ و آنان شیعیان منند.« )تاریخ بغداد خطیب: 146/2(�

گفتـه اسـت: »مشـکل2 رافضیـان، همـان مشـکل یهـود اسـت.  2� نویسـندۀ الِعقـد الفریـد 

یهـود گفتنـد: ›پادشـاهی جـز در خانـدان داوود نباشـد.‹ رافضیـان نیـز گوینـد: ›پادشـاهی جز 

در خانـدان علـی بـن ابی طالـب نباشـد.‹«

کــس؟ص؟  گــوار دارد، آن پیامــد بــر عهــدۀ همــان  گــر ســخن رافضیــان پیامــدی نا پاســخ: ا

کــه  ــر  م متوات
ّ
ــا ایــن ســخن صحیــح مســل کــه خانــدان علــی را بــه جانشــینی برگزیــد، ب اســت 

بیســت  آمــده،  الّصواعــق المحرقــه )ص136 ]ص228[(  در  کــه  و چنــان  پذیرفته انــد   همــگان 

گرانمایــه _ یــا: دو  و انــدی صحابــی آن را روایــت نموده انــد: »همانــا مــن در میــان شــما دو 

گمــراه  گــر بــه آن چنــگ زنیــد،  جانشــین _ برجــای می نهــم _ یــا: جانشــین می گردانم _ کــه ا

مه تألیف سبط: ص31 ]ص54[�
ُ
کتاب: 57/2 و 58؛ و تذکرة خواص األ 1. بنگرید به: همین 

2. در چاپ قدیم:»محّبت.«
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کتــاب خــدا و عترتــم، اهــل بیــت خویــش، را؛ و هرآینــه آن دو از هــم جــدا نمی شــوند  نشــوید؛ 

کنار حوض بر من درآیند.« تا در 

کـه  گواهـان و در میـان انبـوه صحابـه  کـه دیـن حـق را آشـکار نمـود، در حضـور  کسـی 

شـمار آنـان بـه صـد هـزار تـن یـا بیشـتر می رسـید، ایـن سـخن را در خطبـه ای ایـراد فرمـود و در 

کـش خبـر داد کـه علـی، سـرور و پدر ایشـان اسـت. آن همایـش انبـوه، از جانشـینِی خانـدان پا

عالمه  سخن  این   )8/7( دّنّیه 
ّ
الل المواهب  شرح  در  که  مالکی  ُزرقانی  امام  است  این 

که در میان خاندان  کسی است  َسْمهودی را حکایت می کند: »این روایت، فهمانندۀ وجود 

پیامبر، در هر زمانی تا روز قیامت، شایستۀ آن است که به وی تمّسک شود، تا ترغیب یاد شده 

به تمّسک به وی، وجهی یابد؛ چنان که کتاب خدا نیز همین گونه است. از این رو، آنان مایۀ 

گر از میان روند، زمینیان نیز از میان خواهند رفت.« امنّیت زمینیان هستند و ا

کـه بتوانـد این سـخن رسـول خدا؟ص؟ در عبارتـی از حدیـث ثقلین  کـدام مـرد اسـت  پـس 

گـر بـه آن دو  کـه ا گرانمایـه را در میـان شـما برجـای نهـادم؛ دو چیـز  را بشـنود: »همانـا مـن دو 
گمـراه نگردیـد.«1 تمّسـک نماییـد، پـس از مـن هرگـز 

یـا ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ در عبـارت دیگـر همیـن حدیـث را بخوانـد: »ای مـردم! 
ی کنیـد، هرگـز گمراه نشـوید؛  گـر از آن دو پیـرو همانـا مـن دو چیـز را در میـان شـما می نهـم کـه ا

که عترت منند.« کتاب خدا و اهل بیتم  و آن دو عبارتند از: 

یـا ایـن عبـارت سـوم همـان حدیث به گوشـش بخورد: »سـپس این ]جدانشـدن[ را برای 
کـه  گرانمایـه _ از پـروردگارم درخواسـت نمـودم. پـس از آن دو پیـش نیفتیـد،  آن دو _ آن دو 
کـت دچار خواهید شـد؛ و به آن  کـه بـه هال ک خواهیـد گشـت؛ و از آن دو عقـب نمانیـد،  هـال

کـه آنـان از شـما داناترنـد.« دو نیاموزانیـد، 

گـردد: »و یـاری  گاه  یـا بـه ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ در عبـارت چهـارم آن حدیـث آ

گروهی بسـیار از حافظان و پیشـوایاِن ]حدیث[  1. این حدیث را ِترِمذی ]الّسـنن: 621/5[؛ احمد ]المسـند: 463/3[؛ و 
بـا ذکر سـند آورده اند.
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کـه از یـاری آنـان دسـت شـوید، یاری مـرا فرونهاده؛ و  یگـر مـن اسـت؛ و کسـی  کننـدۀ آن دو، یار
دوسـتار آن دو، دوسـتار مـن اسـت؛ و دشـمن آن دو، دشـمن مـن.«1

ی  کـه این هـا را بخوانـد و بشـنود[ و آن گاه، از خانـدان علـی پیـرو کـدام مـرد اسـت  ]آری؛ 

نکنـد و آنـان را بـه عنـوان راه هـای سـالمت بـه سـوی خـدا انتخـاب ننمایـد یـا بـه غیـِر ایشـان 

اقتـدا کنـد و از راه خـدا _ پنـاه بـر خداوند! _ گمراه گردد. »ما راه را به او بنمودیم؛ یا سـپاس گزار باشـد 

و یـا نا سپاس.«]انسـان/3[

گردد از  که شادمان  گفتار پیامبرشان؟ص؟ چیست )؟(: »هر  گناه شیعیان، پس از این 

که پرودگارم  کند و به مرگ من بمیرد و در باغ بهشِت جاودانی  که به زندگانی من زندگی  این 

که را دوستار علی است، دوست بدارد  گیرد، پس باید بعد از من علی را و هر  کاشته، سکنا 

و به اهل بیتم، پس از من اقتدا نماید؛ که همانا ایشان عترتم هستند که از سرشت من آفریده 

که  از اّمت من  کسانی  آنان بخشیده شده است. پس وای بر  شدند و فهم و دانش من به 

فضل آنان را انکار نمایند و پیوند مرا در آنان بُبرند ]= با قطع ارتباط با ایشان، پیوندشان با 
که خداوند شفاعت من را به آنان نرساَند.«2 من را نیز قطع نمایند[؛ بادا 

گوید! که آمین  کس را  کند هر  گوییم: »آمین!« و خداوند رحمت  و ما 

کــه رســول خدا؟ص؟ فرمــوده  گناهــی اســت، پــس از ایــن  گفتارشــان چــه  شــیعیان را در 

کــه  اســت: »در میــان هــر دســته از بازمانــدگان اّمــت مــن، افــرادی عــادل از اهــل بیتــم هســتند 

از ایــن دیــن، تحریــف غلوپیشــگان، اّدعــای ناحــِقّ باطل پــردازان، و تأویــل نادانــان را دور 

خداونــد؟زع؟  نــزد  شــما  نماینــدگان  و  فرســتادگان  پیشــوایانتان،  همانــا  کــه  هــال  می کننــد. 
کسانی را به نمایندگی خویش می فرستید.«3 که چه  هستند؛ پس بنگرید 

کتاب: 38-31/1� 1. برای دیدن این عبارت ها، بنگرید به: همین 

2. ایـن روایـت را ابو ُنَعیـم اصفهانـی )ِحلیـة األولیـاء: 86/1(؛ َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 194/5[؛ و رافعی _ چنان که در کنز 
العّمال )217/6 ]103/12[( آمده _ با ذکر سـند آورده اند.

کـه در ذخائـر العقبـی )ص17( و   ]وسـیلة المتعّبدیـن: ج5/ق200/2[ بـا ذکـر سـند آورده، چنـان 
ّ

3. ایـن حدیـث را مـال
آمـده اسـت. المحرقـه )ص141 ]ص236[(  الّصواعـق 
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ــم  ــل بیتـ ــل اهـ ــن و َمَثـ ــل مـ ــه َمَثـ کـ ــت  ــن نیسـ ــز ایـ ــت: »جـ ــوده اسـ ــر؟ص؟ فرمـ ــز پیامبـ و نیـ

کـــس از آن  کـــس بـــر آن ســـوار شـــد، نجـــات یافـــت و هـــر  کـــه هـــر  کشـــتی نـــوح اســـت  هماننـــد 
گشت.«1 بازماْند، غرق 

ک اسـت. چگونـه  کـه َمَثِلشـان در میـان اّمـت، همچـون َمَثـل پیامبـر پـا پـس اهل بیتـی 

یدن بـه اهـل  شـیعیان بـه خالفـت آنـان معتقـد نباشـند و چگونـه موضـع آنـان در دوسـتی ورز

کسـی اسـت؟ بیـت، موضـع یهـود دانسـته می شـود؟ و ایـن سـخن نیـش دار متوّجـِه چـه 

آیـا بـر ابن  عبدَرّبـه ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ پوشـیده مانـده اسـت )؟(: »سـتارگان مایـۀ 

امنّیـت زمینیـان از غـرق شـدن هسـتند؛ و اهـل بیـت مـن، مایـۀ امـِن اّمتـم از اختـالف. پـس 
گردنـد.«2 گروهـی بـا آنـان مخالفـت نمایـد، بـه اختـالف افتنـد و حـزب ابلیـس  هـرگاه 

به یقین، چنین نیست؛ بلکه بر دل او ُمهر نهاده شده و او سخت تریِن دشمنان است.

پس اهل بیتی که ستارگان هدایت این اّمت و مایۀ امان ایشان از گمراهی و اختالفند، 

کــه از  ی گرداَنــد، چیســت و راه کســی  کــه از آن هــا رو  چگونــه بــه آنــان اقتــدا نشــود و عــذر کســی 

گرایــش  کجــا می انجامــد و ارزش چنــان زندگــی و چنــان روح و  ــه  ــد، ب  ایشــان هدایــت نجوی

و پرورشی چیست؟

کـه ثابـت  گزینـش خداونـد بـر ایـن خانـدان بزرگـوار تحّقـق نیافتـه، مگـر پـس از آن  هرآینـه 

گـر رهبـرِی  کامـاًل شایسـته اند و در هـر زمـان، ا گشـته ایشـان بـرای والیـت همه جانبـه و مطلـق 

کارآمـد  کارهایشـان بسـیار  بشـر بـه آنـان رسـد و مقـام حکمرانـی بـه ایشـان بازگـردد، بـرای ادارۀ 

هسـتند؛ اّمـا دشمنانشـان ایـن مقـام را بـه دلیـل حسـدورزی یـا سـرفرودآوردن بـه حکـم حرص 

نـه  و  االهـی اسـت  ایـن مقـام، خالفتـی  کـه  نیسـت  ایـن  آنـان دورکردنـد. جـز  از  آزمنـدی،  و 

کم )المسـتدرک علی الصحیحیـن: 151/3 ]163/3[( با  یـخ بغـداد: 91/12(؛ و حا 1. ایـن روایـت را خطیـب بغـدادی )تار
کم آن را صحیح شـمرده اسـت. ذکـر سـند آورده انـد و حا

کم )المستدرک علی الصحیحین: 149/3 ]162/3[( آورده و صحیح شمرده است. 2. این حدیث را حا
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که ابن تیمّیه  کودن پنداشـته و شـعبی به آن تصریح نموده، آن سـان  که آن  پادشـاهی، چنان 

گفتـه اسـت: »مشـکل رافضیـان، همـان مشـکل یهـود اسـت.  کـرده و  )منهـاج الّسـنة: 7/1( یـاد 

گویند: ›امامت  گفتند: ›پادشـاهی جز در خاندان داوود شایسـته نیسـت.‹ و رافضیان  یهود 

جـز در فرزنـدان علـی روا نباشـد.‹«

گاه  گفته اسـت: »یهود نماز مغرب را به تأخیر می اندازند تا آن  3� نویسـندۀ الِعقد الفرید 

که سـتارگان درهم شـوند؛ و رافضیان نیز چنین می کنند.«

کـــه از خـــود یهـــود در بـــارۀ ایـــن مطلـــب نیـــک پرس و جـــو شـــود  پاســـخ: نخســـت الزم اســـت 

کـــه بـــه آن هـــا نســـبت داده می شـــود. کـــه آیـــا آنـــان از آن چیـــزی می داننـــد؛ و نیـــز از دیگـــر مطالبـــی 

کاش می دانسـتم آیـا آن مـرد ایـن مطلـب را پـس از مراجعـه بـه فقـه شـیعه و حدیث هـای 

پیشوایانشـان نوشـته؛ حـال آن کـه در میـان ایـن حدیث هـا، سـخن امام صادق؟ع؟ اسـت که 

گـذاَرد، مـن از او بیزارم.« فرمـود: »هـر کـس بـه عمـد، نمـاز مغـرب را تـا درهم شـدن سـتارگان وا

تـا  می افکننـد  تأخیـر  بـه  را  مغـرب  نمـاز  »عراقیـان  شـد:  گفتـه  آن حضـرت؟ع؟  بـه  نیـز 

کار دشـمن خـدا، ابوالخّطـاب، اسـت.« سـتارگان درهـم شـوند.« پـس فرمـود: »ایـن برگرفتـه از 

کس بدون سـبب و عذر، نماز مغرب را تا درهم شـدن  همچنین ایشـان؟ع؟ فرمود: »هر 

ی بیـزاری می جویم.« سـتارگان بـه تأخیـر انـدازد، من نزد خدا از و

و هم فرمود: »هنگام نماز مغرب، از غروب خورشید تا درهم شدن  ستارگان است.«

کـه خورشـید پنهـان شـود تـا هنگامـی  و نیـز فرمـود: »هنـگام نمـاز مغـرب از زمانـی اسـت 

کـه سـتارگان درهـم شـوند.«

ی در بـارۀ هنـگام نمـاز مغـرب پرسـیدند. ایشـان؟ع؟ فرمـود: »زمانـی اسـت که در  نیـز از و

کـه سـتارگان درهم شـوند.« افـق، سـرخی دگرگـون شـود و زردی بـرود، پیـش از آن 

کــه یــاران ابوالخّطــاب هســتند، نمــاز  گفــت: »برخــی از مــردم  یــح بــه آن حضــرت؟ع؟  ذر

)122(

82/3



131 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

کــه بــه عمــد  مغــرب را تــا درهــم شــدن ســتارگان بــه تأخیــر می اندازنــد.« فرمــود: »مــن از هــر کــس 

کنــد، نــزد خــدا بیــزاری می جویــم.« چنیــن 

کــه نمــاز مغــرب را بــرای  کــس  همچنیــن ایشــان؟ع؟ فرمــود: »ملعــون اســت ملعــون، آن 
ُجســتِن فضیلتــش ]نــه بــه ســبب عــذر[ بــه تأخیــر افکَنــد.«1

]بــه فقــه و حدیــث  کــه  از آن  یــا پیــش  ایــن مــرد در نقلــش دروغ می گویــد  پــس چــرا 

گمــان و نادانســته، دســت بــه قلــم بــرده اســت؟ پــس  ی  شــیعیان[ مراجعــه نمایــد، از رو

خداوند امانتداری وکاوشگری را پاینده دارد!

هستند  ابوالخّطاب  یاران  که  خّطابّیه  یعنی  گمراه،  فرقه های  از  یکی  سخنان   شاید 

کجا؟ یکایک  کجا و شیعه  گوش او خورده است. اّما آنان  کار را الزامی می دانند، به  و این 

گمراه می شمارند و حدیث های پیشوایان شیعه، آسیب ]و شّر[  کافر و  شیعیان این فرقه را 

که چنان همانندی ای  تباهکاری این فرقه را روبیده است. پس دروغ و بهتان ننگینی است 

]به یهود[ به شیعه نسبت داده شود، حال آن که ایشان و پیشوایانشان از آن بیزاری می جویند.

گویـــد: »یهـــود ســـه طـــالق را بی اعتبـــار می داننـــد و رافضیـــان  4� نویســـندۀ الِعقـــد الفریـــد 

نیز چنین هستند.«

بـا  کـه  کریـم نمی بیننـد  قـرآن  بـه  از تسـلیم  ی گردانـدن  بـرای رو پاسـخ: شـیعیان جایـی 

بلندتریـن بانـگ فرمـوده اسـت: »طـاق دو بـار اسـت؛ پـس از آن، بـه نیکویی نگاه داشـتن یا به نیکی رها 

گـر ]بـار سـوم[ وی را طـاق داد، دیگـر بـر او  سـاختن.« ]بقـره/229[ تـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »پـس ا

کنـد.« ]بقـره/230[ تـا پایـان آن. کـه شـوهری جـز او  حـال نیسـت تـا آن 

کـه تحّقـق یافتـن طـالق در دو یا سـه مرتبـه، اقتضای  ایـن از حقیقت هـای روشـن اسـت 

کـه مقتضـِی فاصلـه شـدن رجـوع یـا ازدواِج ]پـس از نگاه داشـتن  تکـرار آن را دارد، همـان سـان 

1. بنگریـد بـه: مـن ال یحضـره الفقیـه ]220/1[؛ تهذیـب األحـکام شـیخ الّطائفـه ]33/2[؛ االسـتبصار فیمـا اختلـف مـن 
االخبـار شـیخ الّطائفـه ]263/1 و 268[؛ و الغیبـه تألیـف شـیخ الّطائفـه ]ص271[�
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کـه با یک عبارت یـا در یک مجلـس، دو بار طالق  عـّده[ میـان آن هـا اسـت. پـس در بـارۀ زنـی 

یـد دو ِدرهم را  گر ز کـه ا گونـه  ی بارهـا طـالق داده شـده اسـت؛ همـان  کـه و داده شـود، نگوینـد 

ی دو درهـم را دو بـار بخشـیده اسـت. ایـن معنا  کـه و در یـک نوبـت بـه عمـر ببخشـد، نگوینـد 

را هـر عـرب نابـی می داند.

گرچـه ایـن آیـه دارای سـاختار خبـری اسـت، معنـای انشـاء و امـر را  کـه  نکتـۀ دیگـر آن 

دربـردارد؛ همچـون ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و مـادران، فرزنـدان خود را دو سـال تمام شـیر دهند.« 

کننـد.« ]بقـره/228[2  کـی درنـگ   ]بقـره/233[1 و نیـز ایـن سـخنش: »و زنـان طـاق داده شـده، تـا سـه پا

و همچنین این سـخن رسـول خدا؟ص؟ : »نماز دو رکعت، دو رکعت اسـت و در هر دو رکعت، 

گـر ایـن سـخنان بـرای خبـر دادن بـود، هـر  یدنـی اسـت.« ا گرفتنـی و خشـوع ورز تشـّهدی و آرام 

کـه می بینیـم برخـی از مـردم تنهـا  آینـه در بیـرون چیـزی جـز آن صـورت نمی گرفـت؛ حـال آن 

یـک نوبـت طـالق می دهنـد و در قـرآن هیـچ دروغـی راه نمی یابـد.

کریم  پـس معتبـر ندانسـتن سـه طـالق در یـک مجلـس، در نظر شـیعیان، برگرفته از قـرآن 

 447/1 القـرآن:  )أحـکام  در  حنفـی  جّصـاص  ابوبکـر  را  مطلـب  ایـن  بیشـتر  توضیـح  اسـت. 

]378/1[( آورده و ایـن فتـوا از بسـیاری از پیشـوایان اهـل سـّنت و جماعـت نقـل شـده؛ بلکـه 

کـه ابوبکـر جّصـاص در )احـکام القـرآن: 449/4  تنهـا مخالـف در ایـن مسـأله، شـافعی اسـت 

ی پرداخته است. ]380/1[( به تفصیل به رّد سخن و

کــه ســه  کســانی  گفتــه اســت: »از  امــام عراقــی در )طــرح الّتثریــب فــی شــرح التقریــب: 93/7( 

 طالق در یک مجلس را بدعت شمرده اند، مالک، اوزاعی، ابوحنیفه، و لیث هستند. داوود 

و بیشتر اهل ظاهر )= پیروان داوود ظاهری( نیز چنین اعتقادی دارند.«

گویـــد: »حّجـــاج بـــن أرطـــاة بـــر آن  ابوبکـــر جّصـــاص در )احـــکام القـــرآن: 459/4 ]388/1[( 

1. ظاهر لفظ:»شیر می دهند.« )م.(

2. ظاهر لفظ:»درنگ می کنند.« )م.(
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ـــه یکـــی  ـــن اســـحاق می گفـــت: ›ســـه طـــالق ب ـــد ب ـــدارد. نیـــز محّم ـــار ن کـــه ســـه طـــالق اعتب ـــود  ب

ــود.‹« ــده می شـ برگردانـ

گــر ایــن، شــباهت میــان ایشــان  کــه از شــیعه می شناســیم؛ پــس ا ایــن چیــزی اســت 

و یهــود اســت، شــیعیان و آن پیشــوایاِن ]مذاهــب فقهــی اهــل ســّنت[ همــه بــا هــم در آن 

ّبــه[ اندلســی جانــب یــاران خــود را محتــرم شــمرده و شــیعه را بــه یهــود  برابرنــد. اّمــا ]ابن  عبدَر

ــیعیان _  ــه ش ــه فق ــد ب ــه رس ــود _ چ ــان خ ــه هم مذهب ــا فق ــا ب ی ی ــس و ــت. پ ــته اس ــبیه دانس ش

ــه عمــد دروغ  ــد و ب ــا می دان ــد؛ ی ــان در ایــن مســئله را نمی دان ناآشــنا اســت و چیــزی از نظــر آن

کــه مــا آن را نمی دانیــم و هیــچ  می گویــد؛ و یــا مــرادش معنایــی اســت جــز آن چــه یــاد شــد 

که به آن معتقد باشد. شیعه ای را نمی شناسیم 

آن چه جز همین نظر شیعه در بارۀ موضوع سه طالق بخوانید یا بشنوید، از بدعت هایی 

کتاب و سّنت آن را نیاورده اند، بلکه خواهش های  که پس از پیامبر اعظم پدید آمد و  است 

گروهی از مردم آن را پسندیدند و از پیِش خود به آن  گمراه گر، آن را پدیدار ساختند و  باطل و 

که مسلم  کردند و عمر بن خّطاب آن را بر ایشان امضا نمود. این سخنی است آشکار  عمل 

در )صحیح مسلم: 574/1 ]276/3[(؛ ابوداوود در )سنن ابن ابی داود: 344/1 ]261/2[(؛ و احمد 

زمان  در  که  آورده اند  با ذکر سند  ابن عّباس،  از  )مسند احمد: 314/1 ]517/1[(  بن حنبل در 

رسول خدا و ابوبکر و دو سال از خالفت عمر، سه طالق در حکم یکی شمرده می شد. سپس 

یدند؛ پس  که بدان ها مهلت داده شده، شتاب ورز کاری  گفت: »مردم در  عمر بن خّطاب 

کاش ما هم آن را بر ایشان امضا نماییم!« و سپس آن را بر ایشان امضا نمود.

مســلم در ]صحیــح مســلم: 277/3[ و ابــوداوود در ]ســنن ابــی داود: 261/2[ بــا ســندش از 

گفــت: »آیــا می دانــی جــز آن  کــه ابوصهبــاء بــه ابن عّبــاس  ابن طــاووس، از پــدرش آورده انــد 

ــم  ــالق در حک ــه ط ــر، س ــت عم ــال از حکوم ــه س ــر و س ــر؟ص؟ و ابوبک ــه در روزگار پیامب ک ــود  نب

گفــت: »آری.« یکــی شــمرده می شــد؟« 

بـه ابن عّبـاس  کـه ابوصهبـاء  بـا سـندی دیگـر آورده  مسـلم در ]صحیـح مسـلم: 277/3[ 
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کـه داری، مـرا بیـاور: آیـا سـه طـالق در زمـان رسـول خدا؟ص؟ و ابوبکـر،  گفـت: »از چیزهایـی 
یکـی شـمرده نمی شـد؟« گفـت: »چنیـن بـود؛ پـس چـون زمـان عمر فرارسـید، مردم سـه طالق 

کردنـد و عمـر آن را برایشـان جایـز دانسـت.« را پشـت سـر هـم جـاری 

در ایـن جـا، شـارحاِن ]حدیـث[ را سـخنان متعـارض و نظرّیه هـای سسـت و توجیهـات 
بسـیار خنک و دور از دانش و زبان عرب اسـت. َقْسـَطالنی در ]إرشـاد الّسـاری فی شـرح صحیح 
کـه  البخـاری: 16/12-18[ آن را از حدیث هـای مشـکل دانسـته اسـت. _ بـه زندگـی ام سـوگند 

کـه سـخن را در ایـن زمینـه گسـترش دهیم. یـم  کنـون مجـال ندار بسـیار هـم مشـکل اسـت! _ ا

گفته است: »یهود عّده نگاه داشتن را بر زنان واجب نمی دانند  5� نویسندۀ الِعقد الفرید 
و شیعیان نیز چنین هستند.«

کتـاب و سـّنت حکـم  کـه  را می گویـد  پاسـخ: شـیعه در بـارۀ عـّده نگاه داشـتن همـان 
کـی بایـد  گـر دارای نوبـت مرّتـب قاعدگـی باشـند، تـا سـه پا کرده انـد: زنـاِن طـالق داده شـده ا
کـه نوبـت قاعدگـی ماهانـه ندارنـد، بایـد سـه مـاه درنـگ نماینـد. »و زنان  درنـگ کننـد؛ و آن هـا 

باردار، سرآمدشان این است که بار خود را بنهند.«]طالق/4[

ــگاه  ــاردار نباشــند، چهــار مــاه و ده روز عــّده ن گــر ب ــد، ا کــه شوهرانشــان درگذرن ــی  و زنان
کــه بــاردار باشــد، طوالنی تریــن زمــان نســبت بــه عــّده یــا باقی مانــدۀ دوران  می دارنــد و آن 

گیــرد. ــه، جمــع صــورت  ــا میــان عمــوِم هــر دو آی ــگاه مــی دارد ت ــارداری را عــّده ن ب

کــی، عــّده  گــر دارای دورۀ قاعدگــی باشــند، بــه قــدر دو نوبــت پا کنیــزان پــس از طــالق، ا
نگاه می دارند؛ وگرنه، یک ماه و نیم.

ــاردار نباشــند، دو مــاه و پنــج روز در عــّده  گــر ب کنیــزان پــس از فــوت همسرانشــان، ا نیــز 
کــه بــاردار باشــد، طوالنی تریــن زمــان نســبت بــه عــّده یــا باقی مانــدۀ دوران  می ماننــد؛ و آن 

ــگاه مــی دارد. ــارداری را عــّده ن ب

که از صاحب خود فرزند دارد نیز چهار ماه و ده روز عّده نگاه می دارد. کنیزی 

کـه بـه ازدواج موّقـت درآمـده، هـرگاه پـس از آمیـزش، زمانـش پایـان پذیـرد یـا همسـر  زنـی 
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کنـد[، چنـان چـه دارای نوبـت  گرداَنـد ]و از باقیمانـدۀ زمـان ازدواج، چشم پوشـی  ی  از او رو

مرّتـب قاعدگـی باشـد، بـه قـدر دو نوبـِت قاعدگـی در عـّده بـه سـر می َبـرد؛ وگرنـه چهـل و پنـج 

روز عـّده نـگاه مـی دارد.

ی آمیزش نشـده  گـر همسـرش درگـذرد، چنـان چـه بـاردار نباشـد یـا هنـوز بـا و همیـن زن ا

گـر بـاردار باشـد، طوالنی تریـن زمـان نسـبت بـه  باشـد، چهـار مـاه و ده روز در عـّده می ماَنـد؛ و ا

گـر کنیـز باشـد، چنان چـه باردار  عـّده یـا باقی مانـدۀ دوران بـارداری را عـّده نـگاه مـی دارد. نیـز ا

نباشـد، عـّده اش دو مـاه و پنـج روز اسـت.

کتاب هـای فقهـی و تفسـیری قدیـم   ایـن اسـت نظـر شـیعیان در بـارۀ عـّده؛ و ایـن اسـت 

گفتیـم، لبریـز اسـت. پـس آیـا آن مـرد نسـبت سـاختگی اش را در  کـه از آن چـه  و جدیـد آنـان 

ی از بهتـان زدن پـروا  کـه چنیـن نیسـت؛ بلکـه و هیـچ یـک از آن هـا یافتـه اسـت؟ بـه تحقیـق 

نـدارد و در بسـیاری از مـوارد، حـال او چنیـن اسـت.

گفتـه اسـت: »یهـود خـون هـر مسـلمانی را حـالل می شـمارد؛   6� نویسـندۀ الِعقـد الفریـد 

و رافضیان نیز همین عقیده را دارند.«

پاسخ: آیا آن مرد مأخذ این نسبت را در کتاب های شیعه و دانشوران و برجستگان آنان، 

کتاب عزیز خداوند  که  و بلکه افراد دنباله رو و پایین رتبۀ ایشان، می یابد؟ شیعیان همانانند 

که هر  کناره های روز تالوت می کنند و با فروتنی به این ]حقیقت[  را در ساعت های شب و 

چه در آن است، وحِی نازل شده از خدا به سرور رسوالنش؟ص؟ است، اذعان دارند. و در قرآن 

کشتن مؤمن بیم داده و بر حذر داشته و به جاودان شدن مرتکب آن در  که از  آیاتی است 

حدیث های  و  پیامبر  سّنت  است.  قصاص  آیۀ  آن،  در  نیز  و  است.  فرموده  اشاره  جهنم 

و  قصاص  احکام  و  آن  کیفرهای  و  کاری  چنین  کردِن  نهی  از  سرشار  نیز  شیعه  پیشوایان 

کتاب در باب قصاص و دیات  پرداخت دیه برای آن است. در همه آثار فقهی شیعه هم دو 

یافت می گردد. با همۀ این ها دانسته می شود که این نسبت، مأخذی جز خیال پروری و توّهم 

کینۀ شعله ور و تعّصب احمقانه ندارد. ناشی از 
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7� نویسندۀ الِعقد الفرید گفته است: »یهود تورات را تحریف نمودند و رافضیان نیز قرآن را.«

پاسـخ: مأخذ شـیعه در تفسـیر و تأویل و هر حکم یا آموزۀ دیگر، چیزی جز حدیث های 

که آنان را شـرف بخشـید، نیسـت. _ و  معتبِر رسـیده از خاندان وحی پس از پیامبر اعظم؟ص؟ 

کـه در آن چیسـت. _ آن چـه در امـور مختلـف از ایشـان روایـت گشـته، بـر  اهـل خانـه داناترنـد 

ک و  م دیـن دشـوار نمی افتـد و از کسـانی چـون َقتـاده و ضّحـا
ّ
عقـل و منطـق و اصل هـای مسـل

که تفسیر به رأی می کنند و از سرچشمۀ دانش نبوی دورند. سّدی برگرفته نمی شود 

کتاب هـای ایـن قـوم و تفسیرهاشـان را  گفتـار را بنگریـد،  پـس هـرگاه خواهیـد تحریـف 

ت هـای 
ّ
کـه در آن، دلیل آوری هـای بسـیار خنـک، سـخنان خودرأیانـۀ بی دلیـل، عل ببینیـد 

نمونه هـای  دیـدن  بـرای  می یابیـد.  را  م 
ّ
مسـل مطالـب  انـکار  و  سسـت،  نظرّیه هـای  بی مایـه، 

چنیـن آثـاری، آن چـه از کتـاب منهـاج الّسـّنه تألیـف ابن تیمّیـه، و جـز آن خواهـد آمـد، کفایت 

کـه خواهیـد، شـباهت برقـرار نماییـد! می کنـد. آن گاه، میـان یهـود و هـر فرقـه ای 

گوینـد: ›در  گفتـه اسـت: »یهـود بـا جبرئیـل دشـمنی ورزنـد و  8� نویسـندۀ الِعقـد الفریـد 

گوینـد: ›جبرئیـل در  میـان فرشـتگان، او دشـمن مـا اسـت.‹ بـه همیـن سـان، رافضیـان نیـز 

گذارد ]و بـه جای او، به  فـرودآوردن وحـی بـر محّمـد اشـتباه نمـود؛ زیـرا علی بن ابی طالـب را وا

اشـتباه بـر محّمـد وحـی آوْرد[.‹«

پاسـخ: شـاید ایـن مـرد در خواب هـای سـبک مغزانۀ خویـش، پنداشـته از اّمتـی سـخن 

کسـی نمانده تا از شرافتشـان  که از میان رفته و روزگار، نشـانی از آن ننهاده و از آنان  می گوید 

کسـی را برخواهـد انگیخـت  کـه آینـدۀ پرده بـردار، بـه زودی  ی نمی اندیشـیده  دفـاع نمایـد. و

کتـاب مقّدسـش، ایـن سـخن  کـه در  تـا از او بپرسـد: »چگونـه بـا جبرئیـل دشـمنی ورزد کسـی 

او و جبرئیـل  کـه دشـمن خـدا و فرشـتگان و فرسـتادگان  ›هـر  تـالوت می کنـد )؟(:  را  تعالـی   خـدای 

و میکائیل باشد، پس همانا خداوند هم دشمن کافران است.‹ ]بقره/98[«

چـه هنـگاْم شـک در پیامبـرِی محّمـد؟ص؟ بـه دل شـیعه ای راه یافتـه یـا بـه ذهـن یکـی از 
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کـه جبرئیـل  کـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ پیامبـر اسـت تـا حکـم نمایـد  شـیعیان خطـور نمـوده 

کناره های روز، این سـخن  که هر شـیعه در سـاعت های شـب و  کرده اسـت؛ حال آن  اشـتباه 

کـه پیـش از او، پیامبـران   خـدای تعالـی را می خواَنـد )؟(: »و محّمـد نیسـت مگـر پیامبـر و فرسـتاده ای 

و فرستادگان گذشتند.« ]آل عمران/144[

و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »محّمد پدر هیچ یک از مردان شـما نیسـت و لیکن فرسـتادۀ خدا 

و خاتم و پایان پیامبران اسـت.« ]احزاب/40[

و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و بـه آن چه بر محّمد فروفرسـتاده شـده و آن حّق اسـت از جانب 

پروردگارشـان، ایمان آوردند.« ]محّمد/2[

و نیز این سخن خدای تعالی: »محّمد فرستادۀ خداوند است.« ]فتح/29[

کـه پـس از مـن می آیـد و نامـش  و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و مـژده دهنـده ام بـه پیامبـری 

احمـد اسـت.« ]صـّف/6[

کـه در  آن  نمـوده؛ حـال  اشـتباه  آوردِن وحـی  کـه جبرئیـل در  پنـدارد  چگونـه شـیعه ای 

تشـّهد هـر نمـاز واجـب و نافلـه، و نیـز در اذان و اقامـه، و همچنیـن در دعاهـای بسـیاِر رسـیده 

از پیشـوایان شـیعه _ صلـوات اهلل علیهـم _ بـه رسـالِت ]محّمـد؟ص؟[ گواهـی می دهد؟ نیـز این همه 

گواهـی می کنـد. کالم و عقایـد و ملـل و نحـل  کتاب هـای شـیعیان در فقـه و حدیـث و  را 

ــدای  ــه خـ کـ ــن تهمـــت _  ــۀ ایـ ــر پایـ ــد _ بـ ــن پندارنـ ــیعیان چنیـ ــه شـ کـ ــن اســـت  ــا ممکـ آیـ

کـــه  آن  حـــال  فرمـــوده،  تأییـــد  را  غلـــط  کار  ایـــن  جبرئیـــل،  اشـــتباه  ســـبب  بـــه  ســـبحان 

می خواســـته امیرالمؤمنیـــن را بـــه رســـالت مبعـــوث نمایـــد؟! آیـــا ایـــن ســـخن را ســـبک مغزی 

ـــه شـــیعیان  ـــد، چـــه رســـد ب ـــه دانـــش و معرفـــت می گوی گون ـــا نامتمّدنـــی دور از هـــر  پریده عقـــل ی

کننـــد؟«  کـــه حاضـــر نیســـتند ســـخنی را درک  گـــروه را چـــه شـــده  کـــه جـــای خـــود دارنـــد؟ »پـــس ایـــن 

]نساء/78[
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بسـیار جای شـگفتی اسـت که نویسـنده و دانشـور امروز مصر، در رّد شـیعیان، با همین 

سخن بی مایه و خرافی بر آنان طعن زند!

کـه  کـه بـدان ایمـان نمـی آورد و پیـرو هـوای خویـش اسـت، تـو را از آن بازنـدارد؛  کـس  »پـس آن 

ک می شـوی.« ]طـه/16[ هـا

گوشـــت شـــتر ذبح کردنـــی را نمی خـــوَرد؛  گفتـــه اســـت: »یهـــود   9� نویســـندۀ الِعقـــد الفریـــد 

و رافضیان نیز چنین هستند.«

 پاســخ: بخوانیــد و بخندیــد؛ یــا بخوانیــد و بگرییــد! هــرگاه در جســت و جــوی بی شــرمی 

کــه دروغگــو  گــر نمی دانیــد  یــد و ا و الف زنــی باشــید، بــه ســراغ صاحــب ایــن ســخنان برو

چگونــه ســخن ناراســت می گویــد و خیانتگــر چــه ســان بهتــان می زنــد، ایــن مــرد اندلســی در 

گاه می کنــد. کتابــش شــما را آ

نمی دانم گناه شتر ذبح کردنی چیست که از حکم دیگر حیواناتی که گوشتشان خوردنی 

کرامتی دارد تا شأنش را باالتر از آن بدانند که ذبح گردد! است، بیرون شده؛ یا نزد شیعه چه 

پیشـرفته  فلسـفه ای  ایـن سـخن،  ایـن مطلـب چیـزی نمی دانـم؛ شـاید سـازندۀ  از  مـن 

کـه بـه ایـن تهمـت ننـگ آور می انجامـد. حکـم قطعـی در ایـن مسـألۀ دشـوار! بـر عهـدۀ  داشـته 

کشـتارگاه های قّصابـان و سـاطورها و دّکان هـای ایشـان در همـۀ مناطـق شیعه نشـین در همـه 

جـای دنیـا اسـت!

سخنی خنده آور!

10� نویسـندۀ الِعقـد الفریـد، از ابوعثمـان َعْمـِرو ْبـِن بحـر جاحظ، از یکی از سـراِن بازرگانان 

 نقل کرده اسـت: »در ِکشـتی، پیرمردی زشـت خوی با ما بود که بسـیار سـر در زیر می انداخت 

می شـد  تیـره  چهـره اش  و  می گشـت  خشـمگین  می بردنـد،  نـام  شـیعه  از  ی  و نـزد  چـون   و 

کنـد! از شـیعه چـه چیـز  گفتـم: ›خدایـت رحمـت  و ابروانـش را درهـم می کشـید. روزی بـه او 

گرفتـه  کـه هـرگاه از آنـان یـاد می شـود، خشـمگین می گـردی و چهـره ات  را ناخـوش مـی داری 
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می شـود؟‹ گفـت: ›چیـزی از آنـان را ناخـوش نمـی دارم، مگـر همین حرف شـین را که در آغاز 

کـه آن را نیافتـه ام مگـر در هرگونـه: شـّر، شـؤم )= بدُیمنـی(، شـیطان،  نـام ایشـان اسـت؛ چـرا 

کاسـتی(، شـرر )= جرقۀ  شـغب )= فتنه و جنجال(، شـقاء )= تیره بختی(، شـفار )= نقص و 

آتـش(، َشـین )= عیـب و زشـتی(، َشـوک )= خـار(، شـکوا )= بیمـاری و دردمنـدی(، شـهره 

)= بدنامـی و رسـوایی(، شـتم )= دشـنام و ناسـزا(، و ُشـّح )= بخـل(.‹«

گوید: »پس از این دیگر پایه ای برای فرد شیعه نمی ماَند.« ابوعثمان 

کــه چــون چیــزی بــرای  شــگفتا از نادانــی ایــن پیرمــرد زشــت خوی و حقــارت اندیشــه اش 

کــم  کینــۀ شــعله ورش او را واداشــته تــا از ســخنان سســت و  عیب جویــی از شــیعیان نیافتــه، 

مایــه بــرای آنــان عیبــی بتراشــد و تنهــا بــه ســبب یکســانی حرفــی از حــروف نامشــان بــا نام هــای 

کاری بــه همــه  گــر چنیــن  بــدی و تباهــی، تنهــا بــه ســبب اســم بــه مؤاخــذۀ آنــان بپــردازد. ا

کتــاب عزیــز خداونــد نیــز راه پیــدا  نام هــا ســرایت یابــد، بــه بســیاری از نام هــای مقــّدس و 

کــه در آن، ایــن ســخن خــدای تعالــی آمــده اســت: »و همانــا از شــیعه و پیــروان او اســت،  می کنــد 

کار رفته است. کلمۀ شیعه در آن ها به  که  ابراهیم.« ]صاّفات/83[ و نیز آیه های دیگر 

که می پندارد پس از این سخن سست، دیگر  سست عقل تر از آن پیرمرد، ابوعثمان است 

گویا صاعقه بر آنان فرود آمده یا زمین زیر پاهاشان فرورفته یا  پایه ای برای شیعه نمانده است. 

ک ساخته و یا برهانی روشن و قطعی، حّجتشان را  کوه ها بر سرشان خراب شده و آنان را هال

باطل نموده و رسواشان ساخته است! او نیندیشیده که آن پیرمرد با سخن خود عورتش را آشکار  

ساخته و بر زشت خویی خویش حّجت آورده؛ پس ابوعثمان با اندیشۀ حقیرش از او پیروی 

نموده است.

کتــاب خــود آورده  کــه ایــن ســخن را در  ّبــه نیــز از آن دو چنــدان دور نیســت   ابن  عبدَر

کــه از  و آن را پســندیده و برگزیــده اســت. چــرا آن پیرمــرد زشــت خوی را خوشــایند نبــوده 

کلمــات موجــود اســت، دوســت بــدارد: شــریعت،  کــه در ایــن  نــام شــیعه، حــرف شــین آن را 

شــمس، شــروق )= طلــوع آفتــاب(، شــعاع، شــهد، شــفاعت، شــرف، شــباب )= جوانــی(، 
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ُشــکر، شــهامت )= هوشــمندی و دلیــری(، شــأن، شــجاعت، و شــفق؟ حــال آن کــه چندیــن 

ــد. کار رفته ان ــه  ــرآن ب کلمــات، همچــون خــوِد لفــظ شــیعه، در ق کلمــه از همیــن 

حـاِل آن پیرمـرد را در ایـن دروغـی کـه سـاخته، چگونه می یابیـد، از این جهت که حرف 

ی یک چشـم بـوده و آن  کلمـات اخیـر؟ شـاید و کلمـات یافتـه و نـه در  شـین را تنهـا در همـان 

ی چشـم نابینایـش قـرار داشـته، نمی دیده اسـت! چـه را رو بـه رو

ناخوش  را  چیزی  سّنی  از  »من  )؟(:  بگوید  پیرمرد  آن  همانند  نمی تواند  شیعه  فرد  آیا 

که در آغاز نام او قرار دارد و در این کلمات یافت می شود:  نمی دارم، مگر همین حرف سین را 

سام )= مرگ(، سأم )= دل زدگی(، سعر )= جنون(، سقر )= دوزخ(، سبی )= اسارت(، سقم 

)= بیماری(، سّم )= زهر(، سموم )= باد سوزان(، سوأه )= زشتی(، سهم )= تیر(، سهو )= غفلت 

و فراموشی(، سرطان، سرقت، سفه )= سبک فکری(، سفل )= پستی(، سخب )= هیاهو(، 

سخط )= خشم(، سخف )= سست عقلی(، سقط )= پست و بی مقدار(، ِسل، سلیطه )= زن 

بدگفتار(، و سماجت )= زشتی(.

اّما شـیعیان انسـان هایی خردمند و حکیمند و بر این سـخنان سسـت تکیه نمی کنند 

و بـا ایـن حرف هـای پسـت و کم مایـه، احساسـات را جریحـه دار نمی سـازند و نـام نیـک هیـچ 

عقیـده ای را بـا چنیـن خرافه هایـی آلـوده نمی کنند.

که همانند آن نیز بسیار است  این پاره ای از سخنان باطل و ساختگی ابن  عبدَرّبه بود 

کتابی مفّصل خواهد شد. در این میان، مطالب خطای  و اگر همۀ آن ها را برشماریم، خود 

که او در خراسان )!( قیام نمود   تاریخی نیز وجود دارد، همچون سخن وی در بارۀ زید شهید 

و کشته شد و بر دار گشت. )الِعقد الفرید: 146/2 و 355؛ 41/3 ]217/3 و 234/4 و 55/5[( با نقد 

این سخنان، از موضوع بحث بیرون می رویم و از این رو، پرداختن به آن برای ما اهّمّیت ندارد.

ابن تیمّیه )منهاج الّسـّنه ]7/1 و 8[( این نسـبت ها و برچسـب های سـاختگی را یاد نموده 

کـه بـه همـگان نشـان دهـد کـه در سـِر هـم کـردن دروغ، از نفـر پیشـینش  و خوشـایندش افتـاده 
]= ابن  عبدَرّبـه[ تواناتـر اسـت و بیـش از او، از آییـن راسـتگویی و امانـت دور اسـت؛ پـس ایـن 
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نسبت ها را به آن افزوده است:

یهـود بـر مؤمنـان سـالم خالصانـه نمی دهنـد، بلکـه می گویند: »الّسـام علیکـم )= مرگ بر 
شـما(؛ و رافضیـان نیز چنین هسـتند.

کردن بر پای پوش را روا نمی دانند؛ و رافضیان نیز چنین هستند. یهود مسح 

یهود دارایی های همۀ مردم را برای خود حالل می شمارند؛ و رافضیان نیز چنین هستند.

یهود در نماز، بر برآمدگی پیِش سر سجده می کنند؛ و رافضیان نیز چنین هستند.

 یهـود بـرای هماننـدی بـا رکـوع، جـز  پـس از بارهـا جنباندن سرشـان سـجده نمی نمایند؛ 
و رافضیان نیز چنین هستند.

یهود دغل کاری و خیانتگری با مردم را روا می دانند؛ و رافضیان نیز چنین هستند.

کلمات سست و بی مایه! و همانند این سخنان خرافی و 

کافـــی اســـت وجدانـــی آزاد  ـــه شـــیعه،  ـــرای دروغ شـــمردن ایـــن نســـبت های ســـاختگی ب ب
ــد در  ــم و جدیـ ــه از قدیـ ــال و آن چـ ــادات و اعمـ ــا و اعتقـ کتاب هـ ــه و  ــه فقـ ــید و بـ ــته باشـ داشـ

میـــان ایشـــان رایـــج و پذیرفتـــه بـــوده، احاطـــه یابیـــد. پـــس شـــکایت را نـــزد خـــدا می بریـــم!

کنی، تو را از جانب خداوند،  که تو را رسیده، باز از هوس های آنان پیروی  گر پس از دانشی  »و ا

سرپرست و یاوری نخواهد بود.« ]بقره/120[

ݐتصار1 دو( اإلںݧ
بـه تعـداد  گـر  ا و  از دروغ2 اسـت؛  انباشـته  کتـاب  ایـن  کـه  گفتـه شـود  گـر  ا دروغ نیسـت 
گـر در میـان  صفحه هـای آن )= 173( دروغ بـه آن نسـبت داده شـود، نسـبتی درسـت اسـت. ا
کنید، پس از جسـت و جو به نمونه های عجیب تر از عجیب  کاوش  کتاب  صفحه های این 
نسـبت های  و  دردآور،  اسـتهزای  خنـک،  بسـیار  خودرأیانـۀ  سـخن  شـرم آور،  دروغ  شـامل 
گاهـی شـما از ایـن مـوارد را به زمانـی وامی گذاریم که بـه خود کتاب  یـد. مـا آ سـاختگی برمی خور

1. تألیف ابوالحسین عبدالّرحیم خّیاط معتزلی.
که معنایش این است: »سرمنشأ دروغ ها«. اما به تناسب سیاق، چنین ترجمه شد. )ن.( 2. در متن عبارتی آمده 
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کتـاب  کتـاب در مصـر چـاپ و منتشـر شـده اسـت _ و پیشـانی صفحـات  دسـت یابیـد _ ایـن 

کنـون تنهـا نمونه هایـی از آن هـا را بـرای شـما  خـود را بـا نقـل همـۀ آن افسـانه ها سـیاه نمی کنیـم. ا

یابیـد کـه او چـه مایـه  در ]باتـالق[ دروغ و تهمـت فرو رفته و بر سـخنان بس گزاف  یـم تـا در می آور

یـده و کینـه ای کـه بـه درونـش راه یافتـه، او را واداشـته تا شـهرت نیِک گروهی  و باطـل حـرص ورز

کـه از همـۀ نسـبت های دروغیـن وی  گروهـی  گرامـی را زشـت و ناهنجـار جلـوه دهـد؛  پرشـمار و 

گوید: پیراسته است. او 

1� رافضیان معتقدند که پروردگارشان دارای شکل و صورت است، حرکت می کند، سکون 

می یابد، جابه جا می شود، انتقال می یابد، و نخست عاِلم نبوده و سپس علم یافته است ... . 

گشتند و به  که با معتزله همنشین  گروهی اندک از ایشان  این است توحید همۀ رافضیان، مگر 

توحید اعتقاد یافتند و رافضیان آن ها را از خود ندانسته و از ایشان بیزاری ُجستند. اّما عمدۀ 

آنان و بزرگانشان همچون هشام بن سالم، شیطان طاق، علی بن میثم، هشام بن حکم، علی بن 

ک بر همین اعتقادند که از آنان نقل شد� )االنتصار: ص5 ]ص36[( منصور، و سّکا

که پروردگارشــان جســمی اســت دارای شــکل و صورت  2� رافضیان با اعتقاد می گویند 

 کــه حرکــت می کنــد و ســکون و جابه جایــی و انتقــال می پذیــرد و نخســت علــم نداشــت 

و سپس علم یافت. )االنتصار: ص7 ]ص41[(

 3� آیا بر روی زمین یک نفر  رافضی هست، مگر آن که بگوید خداوند دارای صورت است؛ 

از پیشوایان شیعه احتجاج نماید، جز  بیاوَرد و به حدیث هایی  و در این زمینه روایت هایی 

کسانی که در قدیم با معتزله همنشین گشتند و به توحید اعتقاد یافتند و رافضیان آنان را از خود 

ندانستند و به عنوان شیعه به رسمیت نشناختند؟ )االنتصار: ص144 ]ص214[(

کـــه صـــد مـــرد در یـــک روز می تواننـــد بـــا یـــک زن درآمیزنـــد، بـــی آن  4� رافضیـــان برآننـــد 

گـــردد و عـــّده نـــگاه دارد؛ و ایـــن بـــر خـــالف نظـــر همـــۀ اّمـــت محّمـــد اســـت.  ک  کـــه آن زن پـــا

)االنتصار: ص89 ]ص142[(

کـه  بـه زودی، حقیقـِت آشـکار در بـارۀ همـۀ ایـن مـوارد روشـن می شـود و معلـوم می گـردد 
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کنـار بـوده اسـت. شـیعه از روز نخسـت، از همـۀ ایـن تهمت هـا بـر 
کنـی،  کـه سـوی تـو آمـده، از هوس هـا و خواهش هـای دل آن هـا پیـروی  گـر پـس از دانشـی  »و ا

آن گاه، همانـا از سـتمکاران خواهـی بود.«]بقـره/145[

ْرق بین الِفَرق
َ

سه( الف
کـه 355  کتـاب تألیـف ابومنصـور عبدالقاهـر بـن طاهـر بغـدادی )د.429( اسـت  ایـن 

صفحه دارد.

باشد.  نیفکنده  شیعه  سوی  به  را  آن  که  ننهاده  وا  دروغش  کمان  در  تیری  ف 
ّ
مؤل این 

هرگز  رافضیان،  میان  در  پنداشته  که  است  رو  آن  از  کت گاه،  هال این  قعر  به  وی  فروافتادن 

کسی از  پیشوایی در فقه و پیشوایی در روایِت حدیث و پیشوایی در لغت و نحو نبوده؛ و نیز 

که در نقل نبردها و سیره و تاریخ بتوان به او اعتماد نمود؛ و همچنین در تأویل  ایشان نبوده 

که همۀ پیشوایان این دانش ها، به  و تفسیر قرآن دارای پیشوایی نبوده اند. و جز این نیست 

صورت خاص و عام، از اهل سّنت و جماعت بوده اند. )الفرق بین الِفَرق: ص309 ]ص247[(

گیر بوده،  ی فرا گویی این خیال و گفته است؛  ی خدا را به این سبب سپاس  سپس و

غیب  جهان  به  نازک  پرده ای  پشت  از  او  و  می شود؛  شامل  نیز  را  پسین  نسل های  حّتی 

کسی بیاید و تا زشتی اش را آشکار  ی  که پس از و می نگرد! بدین سان، خود را در امان دیده 

که نقطۀ مقابل  کتاب ها و دانشوران شیعه  گوید؛ و یا  سازد و از امانت او در نسبت دهی، بد 

گشت. ی نخواهند  آن نسبت ها هستند، خود به خود موجب تکذیب اّتهام های و

جای شگفتی بسیار است که در بغداد، محیط زندگی این مرد، و پیش چشمانش، بزرگانی 

 از شیعه می زیستند که در همۀ عنوان های یاد شده، در پیشوایی شان خدشه ای راه نمی یافت 

و  زمام رهبری در دست ایشان بود؛ مانند شیخ و آموزگار اّمت، محّمد بن محّمد بن ُنعمان مفید، 

سرورمان علم الهدی سّید مرتضی، شریف رضی، ابوالحسین نجاشی، شیخ ابوالفتح کراجکی، 

یا به سبب اختالل در حواّس  او  ر دیلمی، و کسانی همانند ایشان. پس 
ّ

ابو َیْعلٰی، سال شریف 

عمومی اش، وجود آنان را حس نکرده؛ و یا به انگیزۀ کینه توزی، به انکار آنان واداشته شده است. 
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هر گونه که بوده باشد، ما به حال او  اهّمّیت نمی دهیم و همۀ مقصودمان آن است که خوانندگان 

گاه گردند تا از جار و جنجال و تاخت و تازش فریفته نشوند. از نقشۀ این مرد آ

یابید، به بخشی  امید که چون سخن ما در بارۀ کتاب های دروغ آمیِز شبیه به این اثر را در

گاه شوید که آمیخته با دروغ و باطل و بهتان و حقیقت پوشی و آب  از محتویات این کتاب آ

و رنگ دروغین است.
کنی، تو را از جانب خداوند،  که تو را رسیده، باز از هوس های آنان پیروی  گر پس از دانشی  »و ا

سرپرست و نگهدارنده ای نخواهد بود.« ]رعد/37[

چهار( الِفَصل فی الملل و النحل1
کـه  کسـی  کـه بیـش از  کـه در بـارۀ فرقه هـا و آیین هـا قلـم می زنـد، واجـب اسـت  کسـی  بـر 

یخ و ادب می نویسـد، پیش از هر چیز، به راسـتگویی و امانت داری پایبند باشـد؛  در بارۀ تار

تـا از آفت هـا و آسـیب های فـن در امـان بمانـد، یعنـی: اّتهـام زدن بـه اّمت هـا بـدون اسـتناد بـه 

ی هیچ  رکنـی اسـتوار، و آالییـدن نـام نیـک افـراد بی گنـاه، تنها با وهـم یا خیال. بدین سـان، و

کـه از درسـتی مطالـب مطمئـن باشـد و بـر قابل اعتمادتریـن مأخذها  قلمـی نمی زنـد، مگـر آن 

ی عـذر فراهـم آوَرد و بـه دلیـل بهتـان زدن بـر  تکیـه نمایـد تـا همیـن نـزد خـدای سـبحان بـرای و

گویی در بارۀ ایشان، بازخواست نگردد. مردم وعیب جویی و ناسزا

کـه نوشـته، بـه ضـّد آن  اّمـا ابن  َحـْزم بـه ایـن امـِر واجـب پایبنـد نبـوده، بلکـه در هـر چـه 

که مذهب های  کنار هم نهاده و دوست می داشته  ملتزم بوده و سخنان باطل و نادرست را 

کنـون نمونه هایی از  کـه بـا اعتقـاد او مخالـف اسـت، اّتهـام زنـد. ا فـراوان بتراشـد و بـه هـر کـس 

گوید: ی  یم. و سخنان خودرأیانۀ او را می آور

یکـم( همانـا رافضیـان از مسـلمانان نیسـتند؛ بلکـه فرقه هایی هسـتند که نخستینشـان 

گاه بـود که گروهی  25 سـال پـس از وفـات رسـول خدا؟ص؟ پدیـد آمـد و آغاز پیدایش ایشـان آن 

که خـدا آنـان را بـه خـود وانهـاد، دعـوت کسـی ]یعنـی عبـداهلل سـبأ[ را اجابـت کردنـد کـه برای 

کتاب: 323/1� 1. تألیف ابن  َحْزم ظاهری اندلسی )د.456(. بنگرید به: همین 
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کـه در  گرفـت. اینـان طایفـه ای هسـتند  آسـیب رسـاندن بـه اسـالم، از نیرنـگ و نقشـه بهـره 

کفـرورزی، هماننـد یهـود و مسـیحیانند. ]الِفَصـل فـی الملـل و النحـل: 78/2[ دروغگویـی و 

پاسخ: سوگند به حق که از این سخنان گزنده، عرق شرم بر پیشانی انسانّیت می نشیند؛ 

گر ]ابن  َحْزم[ ظاهری دارای انسانیت بود، باید عرق از سراپایش جاری می گشت؛ اّما ... . و ا

کاش می دانسـتم چگونه می توان مسـلمان بودن را از کسـانی سـلب کرد که در نمازهای 

واجـب خویـش رو بـه قبلـه می ایسـتند و در آن، شـهادتین را بـر زبـان می راننـد و قـرآن را تـالوت 

و حفـظ می نماینـد و معـارف آن را حمـل می نماینـد و بـه آن عمـل می کننـد و از سـّنت پیامبـر 

گرفتـه  کتاب هـای آنـان در زمینـۀ عقایـد و احـکام، همـۀ دنیـا را فرا ی می نماینـد؛ و  ک پیـرو پـا

کـه _  افـزون بـر کارهـای ایشـان در جهـان واقـع _، خود گواه سـخنان ما اسـت!

تـن  هـزاران  کـه  آن  حـال  کنـد،  صـادر  را  قطعـی  حکـم  ایـن  توانسـته  مـرد  آن  چگونـه 

نیـز  و  شـش گانه  صحـاح  در  و  هسـتند  سـّنت  اهـل  بـزرگان  حدیـِث  اسـتاداِن  شـیعیان،  از 

ابن َحـْزم در عقایـد و احـکام و  کـه مأخذهـای اهـل سـّنت، هم مذهبـان  کتاب هـای ُمسـَند 

همچـون: کسـانی  )؟(؛  نموده انـد  روایـت  حدیـث  هسـتند،  دینـی،  باورهـای 

کوفی کوفیابان بن تغلب  ابوعبداهلل جدلیابراهیم بن یزید 

کوفیاحمد بن مفّضل حفری کوفیاسماعیل بن ابان  اسماعیل بن خلیفۀ 

کوفی کوفیاسماعیل بن عبدالّرحماناسماعیل بن زکرّیا  اسماعیل بن موسی 

کوفی کوفیثابت ابوحمزۀ ثمالیتلید بن سلیمان  ُثَویر بن ابی فاختۀ 

کوفیجابر بن یزید جعفی کوفیجریر بن عبدالحمید  یاد  جعفر بن ز

کوفیجعفر بن سلیمان بصری کوفیُجمیع بن ُعَمْیر  حارث بن حصیرۀ 

کوفیحارث بن عبداهلل َهْمدانی حسن بن حّی َهْمدانیحبیب بن ابی ثابت 

کوفی خالد بن مخلد قطوانیَحّماد بن عیسی ُجَهنیحکم بن ُعتیبۀ 

کوفیابوَجّحاف ]داوود[ بن ابی عوف کوفیزبید بن حارث  ید بن حباب  ز

کوفی کوفیسالم بن ابی جعد  کوفیسالم بن ابی حفصۀ  َسْعد بن طریف 
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ُکَهیل َحْضَرمیسلمة بن فضل أبرشسعید بن ُخَثیم ِهاللی سلمة بن 

کوفی کوفیسلیمان بن طرخان بصریسلیمان بن صرد  سلیمان بن قرم 

کوفی  صعصعة بن صوحان َعْبدیُشعبة بن حّجاج بصریسلیمان بن ِمهران 

َکیسان َهْمدانی ابوطفیل عامر مّکیظالم بن عمرو دؤلیطاووس بن 

کوفی کوفیعّباد بن یعقوب  کوفیعبداهلل بن داوود  عبداهلل بن شداد 

کوفی عبداهلل بن میمون قّداحعبداهلل بن لهیعۀ َحْضَرمیعبداهلل بن عمر 

عبدالملک بن أعینعبدالّرّزاق بن همام ِحْمَیریعبدالّرحمان بن صالح َازدی

کوفی کوفیعبیداهلل بن موسی  کوفیعثمان بن ُعَمْیر  َعدّی بن ثابت 

کوفی ة بن َسْعد  کوفیَعِطّیَ علقمة بن قیس نخعیعالء بن صالح 

ید بصریعلی بن جعد جوهریعلی بن بزیمه علی بن ز

کوفیعلی بن صالح کوفیعلی بن غراب  علی بن قادم 

کوفیعلی بن ُمنذر طرائفی کوفیعلی بن هاشم  یۀ  عّمار بن معاو

کوفی عوف بن ابی جمیلۀ بصریَعْمِرو ْبِن عبداهلل سبیعیعّمار بن ُزریق 

کوفی کوفیفضل بن ُدَکین  کوفیُفَضیل بن مرزوق  ِفطر بن خلیفۀ 

کوفی کوفیمالک بن اسماعیل  محّمد بن عبیداهلل مدنیمحّمد بن حاِزم 

کوفی محّمد بن موسی مدنیمحّمد بن مسلم طائفیمحّمد بن ُفَضیل 

کوفی کرخیمحّمد بن عّمار  بوذ  کوفیمعروف بن َخّرَ منصور بن معتمر 

کوفی کوفیموسی بن قیس َحْضَرمیِمنهال بن عمرو  نفیع بن حارث 

کوفینوح بن قیس حّدانی کوفیهارون بن َسْعد  ْید  هاشم بن ُبَر

یاد بصریُهبیرة بن ُبریم ِحْمَیری هشام بن عّمار دمشقیهشام بن ز

کوفی کوفیوکیع بن جّراح  کوفی1یحیی بن جّزار  یاد  یزید بن ابی ز
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کـه پیشـوایان شـش گانه در صحـاح خویـش بـه آنـان  کسـانی هسـتند  گروهـی از  اینـان 

گـروه بیفزاییـد بـزرگان شـیعه از صحابـۀ بزرگـوار، تابعین نخسـت،  احتجـاج نموده انـد. بـر ایـن 

و  می شـود  احتجـاج  حدیثشـان  و  خودشـان  بـه  کـه  را  علـوی  ک  پـا خانـدان  برجسـتگان  و 

کتاب های صحاح و سـنن و مسـند، سـند خود را به آنان رسـانده و  پیشـوایان اهل سـّنت در 

به ثقه بودن و عدالتشان تصریح نموده اند.

کـــه ابن  َحـــْزم اّدعـــا نمـــوده _ از اســـالم بیـــرون هســـتند، پـــس ایـــن  گـــر شـــیعیان _ چنـــان  ا

فـــان آن هـــا، یعنـــی آن اســـتادان حدیـــث 
ّ
 کتاب هـــای صحـــاح و مســـند و ســـنن، و نیـــز مؤل

کـــه  کســـانی  از  برگرفتـــه  اندیشـــه های  و  باورهـــا  آن  و همچنیـــن  و حافظـــان،  پیشـــوایان  و 

مســـلمان نیســـتند )!( چـــه ارزشـــی دارد؟ بارخدایـــا! آمرزشـــت را خواهانیـــم و بازگشـــِت ]مـــا[ 

ــی. ــق داوری می نمایـ ــه حـ ــو بـ ــو اســـت؛ و تـ ــوی تـ ــه سـ بـ

کـه نـزد ابن  َحـْزم نابخشـودنی بـه شـمار می رود، آن اسـت که علی  آری؛ تنهـا گنـاه ایشـان 

کتـاب  ی از   امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و فرزندانـش، پیشـوایان امیـن _ صلـوات اهلل علیهـم _ ، را بـه پیـرو

کـه  اسـت  همیـن  نتیجـۀ  در  می کننـد.  ی  دنبالـه رو آنـان  از  و  می دارنـد  دوسـت  سـّنت،  و 

کـه در مـورد هیـچ  کاری روا می دانـد  ی آنـان،  نویسـندۀ الِفَصـل فـی الملـل و النحـل، در مـورد آبـرو

کننـدۀ نهایـی! روا داشـته نمی شـود. و خداونـد اسـت آن حکـم  مسـلمانی 

آسـیب  بـرای  کـه  کسـی  دعـوت  اجابـت  تشـّیع،  سـرآغاز  پنداشـته  ی  و کـه  ایـن  اّمـا  و 

یـد، از سـوی برخـی کسـان که خداونـد آنـان را به  رسـاندن بـه اسـالم نقشـه کشـید و نیرنـگ ورز

کشـت  ی را  کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و حـال خـود وانهـاد، بـوده؛ مـرادش عبـداهلل بـن سـبأ اسـت 

ی از ایشـان،  و بـه سـبب اعتقـاد الحـادی اش، او را در آتـش سـوزانید و شـیعیانش نیـز بـه پیـرو

کـرده، از او بیـزاری جسـته اند. عبـداهلل را لعـن 

پـس چـه زمـان ایـن عنصـر پلیـد از حـزب علـوی بـوده تا شـیعیان، آیین و اندیشـۀ اسـتوار 

خویـش را از او برگرفتـه باشـند؟ آیـا هیـچ شـیعه ای در همـۀ نسـل ها و دوره های تشـّیع می توان 

)137(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 148

گرایـش و انتسـاب داشـته باشـد؟  کـه خـدا او را بـه حـال خـود وانهـاد،  کـه بـه ایـن فـرد  یافـت 

گـر بـه نیکـی  اّمـا ابن  َحـْزم فقـط می خواسـته تـا بـا هـر دروغ شـرم آور بـه شـیعیان بهتـان زنـد؛ و ا

کارنـدۀ بـذر تشـّیع، خـود آورنـدۀ  کـه  در حقیقـت می نگریسـت، بـا یقیـن حقیقـی درمی یافـت 

ی  که دوسـتاران علی؟ع؟ را شـیعۀ او می نامید و آنان را به و شـریعت اسـالم؟ص؟ بوده، آن روز 

ی از او فرامی خواْنـد. نسـبت مـی داد و سـتایش می نمـود و اّمتـش را بـه هـواداری و پیـرو

بنگرید به: همین کتاب: ص78�

به سبب بی مایگی این سخن، گفتار را در رّد آن درازا نمی بخشیم و به سخنی طالیی از 

استاد محّمد کردعلی )ُخطط الّشام: 251/6( بسنده می کنیم که گفته است: »اّما این که برخی از 

نویسندگان برآنند که مذهب تشّیع برخاسته از بدعت عبداهلل بن سبأ معروف به ابن سوداء 

است، سخنی از سِر خیال و کمِی دانش درباره حقیقت مذهب شیعیان1 است. هر کس بداند 

سخنان  و  وی  از  شیعیان  جستن  بیزاری  میزان  و  دارد  جایگاهی  چه  شیعه  نزد  مرد  این   که 

و کارهایش، و نیز گفتار دانشوران شیعه، بدون هیچ اختالف، در  ایرادگیری و عیب جویی از  او 

را دریابد، خواهد دانست که آن اّدعا تا چه اندازه ]نا[درست است.«

کـه هر کس علـی را از همۀ  دوم( نویسـندۀ الِفَصـل فـی الملـل و النحـل )136/4( گفتـه اسـت 

گفتـار را در بیـان اعلـم  گفتـه اسـت. سـپس بـا سـخنانی بی مایـه،  صحابـه داناتـر بدانـد، دروغ 

کـه گفتـه اسـت: »هر که  ی بـر علـی در دانـش، درازا بخشـیده تـا آن  بـودن ابوبکـر و پیشـگامی و

کـه علـم ابوبکـر چندیـن برابـر علی بوده اسـت.« از دانـش بهـره ای داشـته باشـد، می دانـد 

کــه از حــس برخــوردار  کــس  گویــد: »هــر  همــو در بــارۀ برتــری عمــر بــر علــی در دانــش، 

کــه دانــش عمــر چندیــن برابــر دانــش علــی بــوده ... . پــس ســخن  باشــد، بــه ضــرورت می دانــد 

کــه دروغگویــی و  کم شــرم  گــر عنادپیشــه ای نــادان یــا  ایــن بی شــرمان نــادان، باطــل اســت و ا

گرفـت و در خطـط الشـام  کـه مبنـای ترجمـه قـرار  1. در متـن آمـده اسـت: »قلـة علـم بتحقیـق مذهبهـم«. عبـارت درسـت 
آمـده، چنیـن اسـت: »قلـة علـم بحقیقـة مذهبهـم«. )ن.(
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یــم  نادانــی اش آشــکار اســت در ایــن زمینــه بــا مــا عنــاد ورزد، پــس بایــد بدانــد، مــا قصــد ندار
یــم.« کــه هیــچ یــک از صحابــه را از جایــگاه خــود فروتــر آور

پاسخ: من نمی دانم بر این مرد به سبب نادانی اش بخندم یا به جهت کودنی اش بگریم 
کــس تردیــد راه نمی یابــد  یشــخندش نمایــم! در خاطــر هیــچ  و یــا بــه دلیــل عقل پریدگــی اش، ر
 کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در دانــش خویــش بــر همۀ صحابه فزونی جســته بــود و آن ها در داوری ها 
ی مراجعــه می نمودنــد؛ اّمــا او بــه هیــچ یــک از ایشــان مراجعــه نمی کــرد.  و مشــکالت بــه و
کــه بــه فاطمــه  ی اعتــراف نمــود، پیامبــر اســالم؟ص؟ بــود  کــه بــه اعلــم بــودن و کســی  نخســتین 
کــه پیــش از همــه اســالم  کســی درآوردم  کــه مــن تــو را بــه همســرِی  فرمــود: »آیــا خشــنود نیســتی 
کــم ]140/3[؛  آورده و از نظــر دانــش، داناتریــن ایشــان اســت؟« )المســتدرک علــی الصحیحیــن حا

ــُز الُعّمــال: 13/6 ]605/11[( َکْن

کـــه بهتریـــن و داناتریـــن   و آن حضـــرت؟ص؟ بـــه فاطمـــه فرمـــود: »تـــو را همســـر مـــردی ســـاختم 
و خردمندترین فرد از اّمت من است و پیش از همه اسالم آورده است.«1

کــه اســالم  و آن حضــرت؟ص؟ بــه فاطمــه فرمــود: »همانــا وی نخســتین صحابــی مــن اســت 
ــان  ــا: پیشــگاِم اّمــت مــن در اســالم آوردن اســت _ و دانــش و خردمنــدی اش از همــۀ آن آوْرد _ ی

بیشتر است.«2

و آن حضرت؟ص؟ فرمود: »پس از من، داناتریِن اّمتم علی بن ابی طالب است.«3

و آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »علـی گنجینـۀ دانـش مـن و وصـّی مـن و دِر ورود بـه سـوی مـن 

1. ایـن روایـت را خطیـب در المّتفـق و المفتـرق و سـیوطی )جمـع الجوامـع: کنـز العمـال: 398/6 ]605/11[( بـا ذکـر سـند 
آورده اند.

مجمـع   ]141/3[(؛   194/2( النضـره  الّریـاض  ]1099/3[(؛   36/3( اإلسـتیعاب  ]662/5[(؛   26/5( احمـد  مسـند   .2
یـان طریـق دیگـر را ثقـه دانسـته اسـت؛ الِمرقـاُة فـی  کـه یکـی را صحیـح شـمرده و راو الّزوائـد )101/9 و 114( بـه دو طریـق 
شـرِح الِمْشـکاه )569/5 ]470/10[(؛ َکْنـُز الُعّمـال )153/6 ]605/11[(؛ الّسـیرة الحلبّیـه )285/1 ]268/1[(؛ السـیرة 

ینـی َدْحـالن )188/1 ]91/1[ در حاشـیۀ الّسـیرة الحلبّیـه(. النبویـه تألیـف َز

3. ایـن روایـت را دیلمـی از سـلمان، بـا ذکـر سـند آورده و آن را خطیب خوارزمی )المناقـب: ص49 ]ص82[(؛ همو )مقتل 
اإلمـام الحسـین؟ع؟ : 43/1(؛ و مّتقـی هندی )َکْنُز الُعّمـال: 153/6 ]614/11[( آورده اند.
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اسـت.« )مسـند شـمس األخبـار: ص39 ]106/1[؛ کفایـة الطالـب فـی مناقب علی بـن أبی طالب گنجی: 

ص70 و 93 ]ص168[(

و آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »علـی دِر دانـش مـن اسـت و پـس از مـن آن چـه را بـه رسـالت 
آوردم، بـرای اّمتـم تبییـن می نمایـد.«1

و آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »علـی خزانـه دار   دانـش مـن اسـت.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف 

)]165/9[  448/2 ابن ابی الحدیـد: 

گنجینـۀ دانـش مـن اسـت.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف  و آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »علـی 

العّمـال:  کنـز  الجوامـع:  )جمـع  همـو  ]177/2[(؛  سـیوطی  الّصغیـر  الجامـع  448/2؛  ابن ابی الحدیـد: 

153/6 ]603/11[(؛ الّسـراج المنیـر بشـرح الجامـع الصغیـِر عزیـزی )417/2 ]458/2[(؛ حاشـیۀ َحْفنی بر 

شـرح عزیـزی )417/2 ]458/2[(؛ مصبـاح الّظـالم و بهجـة األنـام فـی شـرح نیـل المـرام )56/2 ]136/2[(

کـس در قضـاوت، در میـان اّمـت مـن، علـی اسـت.«  و آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »برتریـن 

ِضره: 198/2 ]147/3[؛ المناقب خوارزمی:  )مصابیح السنه تألیف َبَغوی: 277/2 ]180/4[؛ الّریاض الّنَ

ص447  الُوعـاة:  ُبغیـة  ]167/8[؛   136/8 البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  فتـح  ]ص81[؛  ص50 

)]406/2[

اسـت.«  علـی  شـما،  میـان  در  قضـاوت،  در  کـس  »برتریـن  فرمـود:  آن حضـرت؟ص؟  و 

)اإلسـتیعاب: 38/3 ]1102/3[ در حاشـیۀ اإلصابـه؛ المواقـف قاضـی ِایجـی: 276/3 ]ص411[؛ شـرح 

نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 235/2 ]219/7[؛ مطالـب الّسـؤول ]ص23[؛ تمییـز الّطّیـب مـن 

الخبیث: ص25 ]ص34[؛ کفایة الطالب لمناقب علی بن أبی طالب ِشْنِقیطی ]ص46[(

مـن  از  پـس  و  هسـتم  چیـره  تـو  بـر  نبـّوت،  در  مـن  علـی!  »ای  فرمـود:  آن حضـرت؟ص؟  و 

پیامبـری نخواهـد بـود؛ و تـو در هفـت چیز  بـر مردم چیرگی داری؛_ پس از شـمارش موارد دیگر 

کس در قضاوت هسـتی.« در عبارت دیگر آمده اسـت:  فرمود: _ و تو در میان ایشـان، برترین 

َکْنُز الُعّمال )156/6  1. ایـن روایـت را دیلمـی ]الفـردوس بمأثـور الخطـاب: 65/3[ با ذکر سـند از  ابوذر  آورده، چنان کـه در 
]614/11[(؛ و کشـف الخفاء )204/1( آمده اسـت.
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ِضـره: 198/2 ]147/3[ از  »و در قضـاوت، از همـۀ آن هـا بیناتری.«)ِحلیـة األولیـاء: 66/1؛ الّریاض الّنَ

کر ]139/12[؛ کفایة الطالب فی مناقب  کمی؛ مطالب الّسـؤول ]ص34[؛تاریخ مدینة دمشـِق ابن عسـا حا

َکْنـُز الُعّمـال: 153/6 ]617/11[( علـی بـن أبی طالـب گنجـی: ص139 ]ص226[؛ 

ــه علــی  ــه بخــش آن ب ــه ده بخــش تقســیم شــد و ُن و آن حضــرت؟ص؟ فرمــود: »حکمــت ب

داده شــد و یــک بخــش دیگــر بــه مــردم.« )ِحلیــة األولیــاء ]65/1[؛ أســنی المطالــب فــی مناقــب علــّی 

ــَزری: ص14 ]ص71[( ــظ َج ــب؟ع؟ حاف ــن أبی طال ب

چگونه بود که پیامبر؟ص؟ آن گاه که در زمان زندگی ایشان، علی به قضاوت می پرداخت، 
که حکمت را در میان ما اهل بیت قرار داد.«1 می فرمود )؟(: »سپاس خدای را 

دانـش  شـهِر  دِر  علـی  رسـیده2 _  پیامبـر؟ص؟  از  کـه  متواتـری  نّص هـای  پایـۀ  _ بـر  هـرگاه 

ی برابـری یـا هماننـدی  کـس در بخشـی از دانـش، بـا و و حکمـت رسـول خدا بـوده، پـس چـه 

که این حدیث از پیامبر رسـیده و افراد مختلف  ی نزدیک شـود؟ تردید نیسـت  کند و یا به و

در تألیف های مستقل، به تدوین طریق های آن پرداخته اند.

گفتـه اسـت: »علـی داناتریـِن مـردم بـه سـّنت اسـت.«  پـس از رسـول خدا؟ص؟ نیـز عایشـه 

ِضره: 193/2 ]141/3[؛المناقب خوارزمی:  )اإلستیعاب: 40/3 ]1104/3[ در حاشیۀ اإلصابه؛ الّریاض الّنَ

ص54 ]ص91[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص76 ]ص127[؛ تاریـخ الخلفـاء: ص115 ]ص160[(

و عمـر گفـت: »علـی در میـان ما، برترین کس در قضاوت اسـت.« )ِحلیـة األولیاء ]65/1[؛ 

الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن َسـْعد: ص459 و 460 و 461 ]339/2 و 340[؛ اإلسـتیعاب: 38/4 و 39 

]1102/3[ در حاشـیۀ اإلصابـه؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 359/7 ]397/7[( _ او گفتـه اسـت: 

 194/2 النضـره:  )الّریـاض  طبـری  محّب الّدیـن  و  ]ص168[(؛  علـی؟ع؟  )مناقـب  حنبـل  بـن  احمـد  را  روایـت  ایـن   .1
آورده انـد. سـند  ذکـر  بـا   )]149/3[

کسـان آن را صحیـح شـمرده اند: طبـری؛  2. آن را بسـیاری از حافظـان بـا چندیـن طریـق و بـا ذکـر سـند آورده انـد. نیـز ایـن 
یـخ بغـداد:  کـم ]المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 137/3[؛ خطیـب بغـدادی ]تار ابن معیـن ]معرفـة الّرجـال: 79/1[؛ حا

یـخ الخلفـاء: ص159[؛ و جـز  ایشـان. 48/11[؛ سـیوطی ]تار
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تاریـخ  َجـَزری: ص14 ]ص72[؛  المطالـِب  )أسـنی  اسـت.« _ ؛  گشـته  ثابـت  عمـر  از  سـخن  »ایـن 

الخلفـاء سـیوطی: ص115 ]ص160[(

کـس در قضـاوت، در میـان مـا علـی اسـت.« )الطبقـات الکبـرٰی  گفـت: »برتریـن  ی  نیـز و

کر:  ابن عسـا دمشـق  مدینـة  تاریـخ  ]1104/3[؛  اإلسـتیعاب:41/3  ]339/2[؛  ص860  ابن َسـْعد:  تألیـف 

ِضـره: 198/2 و 244 ]147/3 و 204[( الّنَ الّریـاض  325/2 ]330/12[؛ مطالـب الّسـؤول ]ص30[؛ 

ی به دانش امیرالمؤمنین اسـت؛ از  که نشـانگر نهایِت نیاز و عمر سـخنانی مشـهور دارد 
ک می شد.«1 گر علی نبود، عمر هال کرد: »ا که بارها تکرار  ی  جمله این سخن و

کـه پسـر ابوطالـب بـرای حـّل آن  و نیـز ایـن سـخنش: »بارخدایـا! مـرا در مسـأله ای دشـوار 

مـه تألیـف سـبط: ص87 ]ص148[؛ المناقـب خوارزمـی: 
ُ
نباشـد، باقـی مگـذار!« )تذکـرة خـواص األ

ص58 ]ص97[؛ مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ خوارزمـی: 45/1(�

و نیـز ایـن سـخنش: »ای ابوالحسـن! خداونـد مـرا در سـرزمینی که تو در آن نباشـی، باقی 

نگذارد!« )إرشـاد الّسـاری فی شـرح صحیح البخاری: 195/3 ]136/4[(

ِضـره:  تـو زنـده نگذارد!«)الّریـاض الّنَ از  و نیـز ایـن سـخنش: »ای علـی! خداونـد مـرا بعـد 

ص88  سـبط:  تألیـف  مـه 
ُ
األ خـواص  تذکـرة  ]ص101[؛  ص60  خوارزمـی:  ]146/4[؛المناقـب   197/2

)357/4 القدیـر:  فیـض  ]ص148[؛ 

که ابوالحسـن برای حّل آن نباشـد، به خدا پناه  و نیز این سـخنش: »از مسـألۀ دشـواری 

می برم.« )البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 359/7 ]397/7[؛ الفتوحات اإلسالمّیه: 306/2(

کـــه در میـــان مردمـــی  ـــرم از ایـــن  و نیـــز ایـــن ســـخنش: »ای ابوالحســـن! بـــه خـــدا پنـــاه می ب

گـردد: اإلسـتیعاب )39/3  بـا ذکـر سـند آورده انـد و در ایـن مآخـذ یافـت  1. ایـن خبـر را احمـد و عقیلـی و ابن َسـّمان، 
المناقـب  ]مـج11/ج10/26[؛  احقـاف  در سـورۀ  نیشـابوری  تفسـیر  النضـره )194/2 ]142/3[(؛  الّریـاض  ]1103/3[(؛ 
خوارزمی )ص48 ]ص80[(؛ شرح الجامع الّصغیر تألیف شیخ محّمد َحْفنی )ص417 ]459/2[( در حاشیۀ الّسراج 
مه تألیف سـبط )ص87 ]ص147[(؛ مطالب الّسـؤول )ص13(؛ فیض 

ُ
المنیر بشـرح الجامع الصغیر؛ تذکرة خواص األ

القدیـر )357/4(�
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ـــال:  ـــُز الُعّم َکْن ِضـــره: 197/2 ]146/3[؛ منتخـــب  ـــاض الّنَ ـــان نباشـــی.« )الّری ـــو در آن کـــه ت کنـــم  زندگـــی 

حاشـــیۀ مســـند احمـــد: 352/2 ]400/2[(

کنـــم  کـــه در میـــان مردمـــی زندگـــی  ـــم از ایـــن  ـــه خـــدا پنـــاه می جوی و نیـــز ایـــن ســـخنش: »ب
کـــه ابوالحســـن در میانشـــان نباشـــد.«1

کـــه ابوالحســـن  و نیـــز ایـــن ســـخنش: »بارخدایـــا! بـــر مـــن ســـختی ای فرونفرســـت، مگـــر آن 
کنـــارم باشـــد.«2 در 

کـه زنـده نمانـم در مسـأله ای دشـوار که ابوالحسـن برای حّل  و نیـز ایـن سـخنش: »االهـی 

آن نباشد.« )ترجمة علی بن ابی طالب: ص79(

کــه  و نیــز ایــن ســخنش: »خداونــد مــرا باقــی نگــذاَرد تــا بــه روزگاری و مردمــی برســم 

ابوالحســن در میانشــان نباشــد!« )حاشــیۀ شــرح عزیــزی: 417/2 ]458/2[؛ مصبــاح الّظــالم و بهجــة 

ــرام: 56/2 ]136/2[(� ــل الم ــرح نی ــی ش ــام ف األن

کــه  از مســألۀ دشــواری  پنــاه می جســت  بــه خــدا  گفــت: »عمــر  ب  ُمَســِیّ بــن  ســعید 
نباشــد.«3 آن  حــّل  بــرای  ابوالحســن 

ــش را از علــی می گرفــت.« 
ّ
ــر عمــر مشــکل می شــد، حل گفــت: »هــرگاه چیــزی ب ــه  ی معاو

ِضــره: 195/2 ]143/3[( ــاض الّنَ )مناقــب علــی؟ع؟ احمــد ]ص155[؛ الّری

کـه عمـر در بـارۀ مسـأله ای از علـی  1. فیـض القدیـر )357/4(. وی گفتـه اسـت: »داَرُقْطنـی بـا ذکـر سـند از ابوسـعید آورده 
سـؤال  نمـود و او پاسـخش  فرمـود و عمـر  گفت:)بـه خـدا پنـاه می جویـم ... .(«

که در الّریاض النضره )194/2 ]142/3[( آمده است. 2. آن را ابن بختری با ذکر سند آورده؛ چنان 

گـردد:  یافـت  ایـن مأخذهـا  آورده و در  بـا ذکـر سـند  بـن حنبـل )مناقـب علـی؟ع؟ ]ص155[(  را احمـد  ایـن سـخن   .3

 194/2( النضـره  الّریـاض  ]314/1[(؛   121/1( الّصفـوه  صفـة  ]1102/3[(؛   39/3( اإلصابـه  حاشـیۀ  در  اإلسـتیعاب 

)ص10(؛  شـیرازی  تألیـف  الّشـافعّیه  طبقـات  ]ص144[(؛  )ص85  سـبط  تألیـف  مـه 
ُ
األ خـواص  تذکـرة  ]142/3[(؛ 

)357/4(؛  القدیـر  فیـض  ]ص127[(؛  )ص76  المحرقـه  الّصواعـق  )509/2(؛  اإلصابـه  ص42[؛  الفقهـاء:  ]طبقـات 

�)222/1( الف بـاء 
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گفت: »با مرگ پسر ابوطالب، فقه و دانش  یه رسید،  کشته شدن امام به معاو چون خبر 

وی )الف باء: 222/1( با ذکر سند آورده است.
َ
از میان رفت.« این سخن را ابوحّجاج َبل

ک نهــاِد پیامبــر، امــام حســن، در خطبــه ای فرمــود: »دیــروز مــردی   پــس از آن هــا، نــوادۀ پا

ی پیشــی نگرفتنــد و پایانیــان نیــز بــه  کــه در دانــش، نخســتینیان از و از میــان شــما رفــت 
نرســند.«1 ــرَدش 

َ
گ

دانشـور بـزرگ اّمـت، ابن عّبـاس، گفـت: »بـه خـدا سـوگند! هرآینه ُنـه دُهِم دانـش به علی 

بـن ابی طالـب عطـا گشـت؛ و سـوگند بـه خـدا کـه در یـک دهـم دیگـر نیـز با شـما شـریک بود.« 

ِضره: 194/2 ]141/3[؛ مطالب الّسؤول: ص30( )اإلستیعاب: 40/3 ]1104/3[؛ الّریاض الّنَ

چیـزی  علـی؟ع؟  دانـش  برابـر  در  محّمـد  اصحـاب  دانـش  و  مـن  »دانـش  گفـت:  همـو 
یا.«2 نیست جز قطره ای در برابر هفت در

از آن، نصیِب علی است و یک  گفت: »دانش شش بخش دارد؛ پنج ششم  ی  نیز و

ششم از آِن مردم. و هرآینه در آن یک ششم نیز  با ما شریک، و بلکه از ما داناتر است.«)المناقب 

ْمَطین: باب شصت و هشتم ]369/1[ به دو طریق( خوارزمی: ص55 ]ص92[؛ َفرائُد الّسَ

گشـت گفـت: »حکمـت بـه َده بخـش تقسـیم شـد. ُنـه بخـش بـه علـی عطـا   ابن مسـعود 
 و یک بخش به مردم؛ و علی در آن یک بخش نیز از آنان داناتر است.«3

گفـت: »داناتریـِن مـردم مدینـه بـه علـم تقسـیم ارث، علـی بـن ابی طالـب اسـت.«  همـو 

ِضـره: 194/2 ]141/3[( )اإلسـتیعاب: 41/3 ]1105/3[؛ الّریـاض الّنَ

ــا آمـــده اســـت:  کـــه در ایـــن مأخذهـ 1. ایـــن روایـــت را احمـــد بـــن حنبـــل ]المســـند: 328/1[ بـــا ذکـــر ســـند آورده؛ چنـــان 
کثیـــر )332/7 ]368/7[(؛ ابو ُنَعیـــم اصفهانـــی )ِحلیـــة األولیـــاء: 65/1(؛ ابن ابی  َشـــیبه  البدایـــة و النهایـــه تألیـــف ابـــن 
کنـــز العّمـــال )412/6 ]192/13[( آمـــده؛ ابوالفـــرج ابن جـــوزی )صفـــة الّصفـــوه  کـــه در  ]المصّنـــف: 68/12[ چنـــان 

�)]313/1[  121/1(

کتاب: 44/2 و 45� 2. بنگرید به: همین 

3. َکْنُز الُعّمال )156/5 و 401 ]615/11 و 146/13[( به نقل از چندین تن از حافظان.

)144(

99/3



155 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

کـــس  کـــه در میـــان مـــردم مدینـــه، برتریـــن  گفـــت: »مـــا میـــان خـــود چنیـــن می گفتیـــم  همـــو 
در قضـــاوت علـــی اســـت.«1

گاه تریـن کـس بـه علـم تقسـیم ارث و برتریـن  همـو گفـت: »در میـان مـردم مدینـه، علـی آ

ِضـره: 198/2  کـم ]145/3[؛ الّریـاض الّنَ کـس در قضـاوت اسـت.« )المسـتدرک علـی الصحیحیـن حا

]141/3[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص76 ]ص127[(؛ تاریـخ الخلفـاء سـیوطی: ص115 ]ص160[(

کـه هیـچ حرفـی نیسـت، مگـر آن  گشـت  گفـت: »همانـا قـرآن بـر هفـت حـرف نـازل  همـو 

کـه ظاهـر و باطنـی دارد؛ وهرآینـه هـم ظاهـر و هـم باطـن آن نـزد علـی بـن ابی طالـب اسـت.« 

)مفتاح الّسعاده: 400/1 ]56/2[(

هاشـم بن عتبه2 در بارۀ علی؟ع؟ گفت: »او نخسـتین کسـی اسـت که همراه رسول خدا 

گـزاْرد و در دیـن خـدا از همـه فقیه تـر؛ و بـه رسـول خدا از همـه نزدیک تـر اسـت.« )کتـاب  نمـاز 

صّفیـن َنصـر بن  ُمزاِحـم: ص403 ]ص355[(

گفـت:  کسـی داناتـر از علـی بـود؟«  از عطـاء پرسـیدند: »آیـا در میـان اصحـاب محّمـد، 

»نـه؛ بـه خـدا سـوگند! مـن چنیـن کسـی را نمی شناسـم.« )اإلسـتیعاب: 40/3 ]1104/3[؛ الّریـاض 

ِضـره: 194/2 ]141/3[؛ الف بـاء: 222/1؛ الفتوحـات اإلسـالمّیه: 337/2( الّنَ

گر از لحاظ علم به کتاب و سّنت بود،  َعدّی بن حاتم در خطبه ای گفت: »به خدا سوگند! ا

گر از لحاظ اسالم بود، همانا او برادر پیامبر  همانا وی _ یعنی علی _ داناترین مردم به آن دو بود؛ و ا

گر از حیث پارسایی و عبادت بود، هرآینه او از همۀ  خدا و در ]اّمت[ اسالم مهتر  و سرور بود؛ و ا

گر از جنبۀ عقل و سرشت بود، همانا وی از  مردم، پارسایی اش آشکارتر و عبادتش افزون تر بود؛ و ا

همۀ مردم استوار عقل تر  و نیک سرشت تر بود.« )َجمَهرة خطب العرب: 202/1 ]379/1[(

 41/3( اإلسـتیعاب  آن؛  شـمردن  صحیـح  ضمـن   )]145/3[  135/3( کـم  حا الصحیحیـن  علـی  المسـتدرک   .1
]1105/3[(؛ أسـنی المطالـب َجـَزری )ص14 ]ص127[(؛ ابن الّدیبـع )تمییـز الّطّیـب مـن الخبیـث: ص25 ]ص34[(؛ 

]ص127[(� )ص76  المحرقـه  الّصواعـق 

که خطایی سهوی است. )ن.( 2. در متن »هشام بن عتیبه« آمده 
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گفـت: »تـو ]ای علـی![ از همـۀ مـا بـه پروردگارمـان  عبـداهلل بـن حجـل نیـز در خطبـه ای 

داناتـر، بـه پیامبرمـان نزدیک تـر، و در دینمـان بهتـری.« )َجمَهـرة خطـب العـرب: 203/1 ]380/1[(

قضـاوت  در  کـس  برتریـن  علـی  مـردم،  میـان  »در  گفـت:  ُخـْدری  ابوسـعید  همچنیـن 

اسـت.« عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 225/11[ از َقتـاده، هماننـد همیـن سـخن را بـا ذکـر سـند آورده 

اسـت. )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 136/8 ]167/8[(

گروهـی از صحابـه نیـز امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را در شـعر خویـش بـه اعلـم بـودن سـتوده اند؛ 

همچـون َحّسـان بـن ثابـت و فضـل بـن عّبـاس. شـماری انبـوه از شـاعران سـده های نخسـت 

گفتار را با یادکرد آنان درازا نمی بخشیم. که  کرده اند  ی  کار از آنان پیرو هم در این 

از دیگـران  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در دانـش  کـه  نیـز اجمـاع دارد  اّمـت  آن هـا، همـۀ  از  پـس 

کـه دانـش پیامبـر؟ص؟ را بـه ارث ُبـرد. بـا چندیـن طریـق، ایـن سـخن از  برتـر اسـت؛ زیـرا او بـود 

ی  کـه علـی وصـّی و وارث او اسـت. در همیـن سـخن، علـی بـه و رسـول خدا؟ص؟ ثابـت گشـته 

گفـت: »ای پیامبـر خـدا! چـه چیـز  از تـو بـه ارث می بـرم؟« فرمـود: »آن چـه را پیامبـران پیـش از 

 مـن بـه ارث نهادنـد.« گفـت: »پیامبـران پیـش از تـو چـه بـه ارث نهادنـد؟« فرمـود: »کتاب خدا 

و سّنت پیامبرشان.«

کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 126/3 ]136/3[( در ذیـل حدیـث مربـوط بـه وراثـت  حا

کـه عیـن آن چنیـن اسـت: »در میـان  گفتـه  علـی _ و نـه عمویـش عّبـاس _ از پیامبـر، سـخنی 

که تا عمو باشـد، پسـرعمو ارث نمی َبرد؛ پس از این اجماع آشـکار  دانشـوران اختالف نیسـت 

کـه تنهـا علـی، و نـه دیگـری، دانـش پیامبـر  را بـه ارث بـرده اسـت.« می شـود 

م، ایــن ســخن از علــی؟ع؟ بــه نحــو صحیــح رســیده اســت: 
ّ
در بــارۀ همیــن وراثــت مســل

»بــه خــدا ســوگند! همانــا مــن بــرادر و وصــّی و پســرعمو  و وارث دانــش پیامبــر هســتم؛ پــس چــه 
کــس بیــش از مــن، بــه او ســزاوار اســت؟«1

علـــی  الکبـــری ]125/5[؛المســـتدرک  الســـنن  نســـائی )ص18 ]ص83[(؛  تألیـــف  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  1. خصائـــص 
ایـــن حدیـــث را صحیـــح شـــمرده اند. او و ذهبـــی  کـــم )126/3 ]136/3[(.  الصحیحیـــن حا
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آن  از  ایشـان،  از  گفتـار بسـیاری  و در  بودنـد  وراثـت همداسـتان  ایـن  بـر  همـۀ صحابـه 

یـه نوشـت: »وای بـر تـو بـاد! خـود را  سـخن رفتـه اسـت. محّمـد بـن ابی بکـر در نامـه ای بـه معاو

کـه وارث و وصـّی رسـول خدا؟ص؟ اسـت!« )کتـاب صّفیـن َنصـر بـن  ُمزاِحـم:  بـا علـی برابـر می کنـی 

هـب: 59/2 ]21/3[(
ّ

الذ ُمـروج  ص133 ]ص119[؛ 

ی متوّجِه چه کسـی  کنـون آن مـرد بایـد بنگـرد که سـخنان نیشـدار و تهمت هـای و پـس ا

اسـت و حکـم کسـی کـه چنیـن بگویـد، چیسـت، حـال آن که یکـی از برتر شـمارندگاِن علی، 

کـه صحابـه و نیـز نـوادۀ پیامبر، امام حسـن،   پیامبـر اعظـم؟ص؟ بـوده اسـت؟ و اّمـا حکـم کسـی 

و عایشـه و عمـر بـن خّطـاب و دانشـور بـزرگ اّمـت، ابن عّبـاس، و همانندان آن ها را بد و ناسـزا 

گوید، بر عهدۀ دوستان این مرد و دانشوراِن مذهب او است!

گفته است: »از سخنان همۀ امامّیه، در قدیم و  سوم( نویسندۀ الِفَصل فی الملل و النحل 

جدید، آن است که در قرآن تبدیل راه یافته و آن چه از آن نیست، به آن افزوده گشته و بسیاری 

گشته است. همۀ شیعیان بر این اعتقادند،  کاسته شده و بخش فراوانی نیز  دگرگون  از آن نیز 

که از امامّیه بود؛ اّما با این حال، به اعتزال تظاهر  مگر علی بن حسن1 بن موسی بن محّمد 

می کرد. او این اعتقاد را نپذیرفته باطل می شمرد و، گویندۀ آن را کافر می دانست.«

درخـور  کتـاب  کـدام  دروغـش  مأخـذ  کـه  می نمـود  اشـاره  گسـتاخ  ایـن  کاش  پاسـخ: 

ی بهایـی  کـه جامعـه بـرای و کـدام نقـِل یکـی از دانشـوران شـیعه اسـت  اعتمـاد از شـیعیان یـا 

ی را نشناسـند.  قائل باشـد و یا یکی از جویندگان دانش های ایشـان، هر چند بیشـینۀ آنان و

کـدام یـک از نادانـان شـیعه یـا روسـتایی ای  گفتـار  بلکـه از ایـن نیـز فروتـر آمـده، می پرسـیم در 

کـه نسـنجیده سـخن  کنده گویـی یاوه سـرا همچـون خـود ایـن مـرد  از ساده دالنشـان، و یـا پرا

می گویـد، ایـن سـخن یافـت می شـود.

کـه در میـان پیشـگامان  کاوش پردازنـد، درمی یابنـد  اّمـا هـرگاه خواننـدگان بـه بررسـی و 

گونـه آمـده  کتـاب در مآخـذ اهـل سـّنت نقـل شـده، همیـن  1. در الِفَصـل فـی الملـل و النحـل ]182/4[ و آن چـه از ایـن 
کـه همـان شـریف مرتضـی علم الهـدٰی اسـت. اسـت؛ اّمـا صحیـح، علـی بـن حسـین اسـت 
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کـه ایـن اّتهـام دروغیـن را نفـی نمایـد، همچـون شـیخ صـدوق  کسـی نیسـت مگـر آن  امامّیـه 

)االعتقـادات فـی دیـن اإلمامیـه ]ص59[(؛ شـیخ مفیـد ]أوائـل المقـاالت: ص93-95[؛ سـید مرتضی 

ی اعتـراف نمـوده؛ اّمـا چنـان  علم الهـدی ]األمالـی: 84/2[ _ کـه خـود آن مـرد نیـز بـه سـخن و

گویـد _ ؛ شـیخ الّطائفه طوسـی  کـه چنیـن  کـودن پنداشـته، او تنهـا شـیعه ای نیسـت  کـه ایـن 

)الّتبیـان فـی تفسـیر القـرآن ]3/1[(؛ و امین اإلسـالم طبرسـی )مجمع البیـان ]508/6[(؛ و جز ایشـان.

کـه برجسـتگان امامّیـه و دانشـوران ایشـان، و در قدیـم و جدیـد، پاسـداران حریـم   اینـان 

گاه می سازند که آن مرد دروغ گفته است. فرقه های شیعه،  و عقاید شیعه بوده اند، انسان را آ

کنـون میـان دو جلـِد ]مصحـف[ وجـود  کـه آن چـه ا و پیشـاپیش آن هـا: امامّیـه، اجمـاع دارنـد 

کتـاب  کـه احـکام  کـه در آن تردیـد راه نـدارد و تنهـا همیـن اسـت  کتابـی اسـت  دارد، همـان 

خـدا در بـارۀ آن صـدق می کنـد.

کالم  گفتـه، مقصـودش تأویـل  گاه یکـی از شـیعیان سـخنی در بـارۀ تحریـف قـرآن  گـر  ا

کـردن معنـای آن بـوده، نـه افزایـش و کاهـش و تبدیـل حرفی به  خـدا بـه شـیوۀ باطـل و دگرگـون 

کـه خـود ایـن فـرد و هم مذهبانـش بـه تحریـف بدیـن معنـا بـاور دارنـد و،  حـرف دیگـر، چنـان 

گذشت. که در ص80  شیعیان را به آن مّتهم می کنند؛ آن سان 

امامّیـه،  از  »برخـی  اسـت:  گفتـه  النحـل )182/4(  و  الملـل  فـی  الِفَصـل  نویسـندۀ  چهـارم( 

ـم را حـرام می شـمارند، زیـرا بـر خـون 
َ
َکل ُنـه زن را روا می داننـد و برخـی نیـز  ازدواج ]دائـم[ بـا 

حسین روییده و پیش از آن وجود نداشته است.«

نســبت  ایــن  امامّیــه،  فقــه  از مطالعــۀ  پیــش  مــرد  آن  کــه  پاســخ: دوســت می داشــتم 

کــه همــۀ  ســاختگی اش را در بــارۀ ازدواج نمی نوشــت تــا ]بــر اثــر ایــن مطالعــه[ درمی یافــت 

گونــه اســتثنا، ازدواج ]دائــم[ بــا بیــش از چهــار زن را جایــز نمی داننــد   ایشــان، بــدون هیــچ 

و ازدواج بــا ُنــه زن را از ویژگی هــای پیامبــر؟ص؟ می شــمارند؛ و در ایــن زمینــه، هیــچ اختالفــی 

میــان آنــان و اهــل ســّنت نیســت.
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نشان  خوانندگان  به  ی  و نبود،  دروغین  نسبتی  امامّیه،  از  برخی  به  نسبت  این  گر  ا

کسی را  کدام است؛ اّما خود او چنین  کتابش  کیست و نامش چیست و  کس  که آن  می داد 

ی چیزی نشنیده است؛ لیکن کینۀ شعله ورش  نمی شناخته و کتابش را نخوانده و در بارۀ و

که نتوانسته بر همگان دروغ بندد. که به برخی از امامّیه افترا زند، چرا  او را بر آن داشته 

ی پیـش از راه ُجسـتن بـه سـرزمین های شـیعیان، در بـارۀ  کـه و نیـز دوسـت می داشـتم 

کلـم را می کارنـد و از خـوردن  کـه ایشـان چگونـه  ـم سـخنی افتراآمیـز نمی نوشـت تـا می دیـد 
َ
َکل

کار را هـم دانشورانشـان  ت می برنـد. ایـن 
ّ

گنـدِم بـوداده _ بلغـور _ لـذ آن همـراه بـا برنـِج پختـه و 

کلمـه ای  انجـام می دهنـد و هـم عـوام؛ هـم باالرتبـگان و هـم فرورتبـگان. و هیـچ یـک از آنـان 

کنـد؛ و از محـّدث یـا مـوّرخ یـا لغت شـناس یـا  کـه خـوردن آن را نهـی  از یـک شـیعه نشـنیده 

کـه کلـم بر خون حسـین؟ع؟ روییـده و پیش از آن  قّصه گـو  یـا  سبزی فروشـی ایـن نقـل را ندیـده 

گـر به سـرزمین های شـیعیان می رفت و همـۀ این ها  وجـود نداشـته اسـت! اّمـا ایـن مـرد حّتـی ا

ی در ایـن مـورد خـاص  را بـه چشـم خویـش می دیـد، بـاز از دروغ خـودداری نمی کـرد؛ زیـرا و

خواسـته تـا نـام نیـک شـیعیان را زشـت و ناهنجـار جلوه دهنـد که هیچ یـک از هم مذهبانش 

در آن بـا او مشـارکت نداشـته باشـد.

کـه  پنجـم( نویسـندۀ الِفَصـل فـی الملـل و النحـل )ص96( گفتـه اسـت: »مـا چنیـن یافته ایـم 

کـه خـود،  علـی؟ع؟ شـش مـاه از بیعـت طفـره رفـت و ابوبکـر او را بـه بیعـت ناچـار ننمـود تـا آن 

بـه اختیـار خویـش و بـا برگشـت از نظـرش و بـدون اجبـار، بیعـت آوْرد.«

کــه علــی شــش مــاه از  ــر از همــۀ این هــا، آن اســت  گفتــه اســت: »لطیف ت همــو )ص97( 

بیعــت بــا ابوبکــر؟ضر؟ خــودداری نمــود و در ایــن مــورد بازخواســت نشــد و بــه اجبــار و تکلیــف 

گــر حــق  کارهــای خویــش می پرداخــت. پــس ا کــه در میــان ایشــان بــه  دچــار نگشــت، حــال آن 

کنــد و بــا برگشــت بــه حــق،  کارش را جبــران  را در ایــن زمینــه درنیافتــه بــود و نمی خواســت آن 

در جســت و جــوی بهــرۀ خــود از دیــن، بیعــت نمایــد، هرآینــه بیعــت نمی کــرد. انصــار، مــردم 
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را بــه بیعــت َســْعد بــن ُعبــاده فراخواندنــد؛ و مهاجــران به بیعــت ابوبکر. علــی؟ضر؟ در خانه اش 

ی همــراه  کــه جــز  زبیــر بــن َعــّوام کســی بــا و یــد و نــه بــه آنــان؛ حــال آن  نشســت و نــه بــه اینــان گرو

گشــت و او بــه زودی بیعــت نمــود و علــی تنهــا ماْنــد،  نبــود. ســپس حــق بــرای زبیــر؟ضر؟ آشــکار 

که زیر نظر و مراقبت نبود.« در حالی 

ی  پاســخ: مــن در پیرامــون ایــن موضــوع نمی گــردم و بــه ســوی ایــن دروغ هــای آشــکار رو

نمی نمایــم و بــه پاســخ ایــن آب و رنــگ دروغیــن دادن بــه باطــل و حقیقت پوشــی و جنایــت 

کــه اســتاد  یــخ آن، نمی پــردازم؛ اّمــا می گویــم: ایــن را بخــوان و آن گاه، بنگــر  بــر اســالم و تار

ــن ابی طالــب؟ع؟: ص225  ــّی ب ــاح عبدالمقصــود، )المجموعــة الکاملــة اإلمــام عل ــه، عبدالفّت یگان

ــه چکیــدۀ خالــص مطلــب را آورده اســت: ]المجموعــة الکاملــة مــج1/ج189/1-191[( چگون

گاه پیـش چشـم دیگـران، مـردم را بـه پسـر ابوطالـب  گاه در پنهـان و  »گروه هـای ایشـان، 

ی شایسـته ترین فـرد بـرای عهـده دار شـدن کارهای مردم  کـه و فرامی خواندنـد؛ زیـرا می دیدنـد 

کـه بـر  گـرد آمدنـد و نـام او را فریـاد زدنـد و از او خواسـتند  اسـت. سـپس در پیرامـون خانـه اش 

ایشـان درآیـد تـا میـراث غصب شـده اش را بـه او بازگرداننـد ... . در ایـن حـال مسـلمانان در 

یـداد، برخـی بـه مخالفـت و برخـی بـه یـاوری برخاسـتند و در مدینـه دو حـزب  برابـر ایـن رو

قـرار  گسـیختگی  و  آسـتانۀ دو دسـتگی  امیـدش می رفـت، در  کـه  و وحدتـی  گرفـت  شـکل 

کجـا خواهـد  کار بـه  کـه پـس از ایـن حالـت،  کسـی نمی دانسـت  گرفـت و آن گاه، جـز خـدا 

کشـید ... . پـس آیـا علـی هـم مثـل ]َسـْعد[ ابن ُعباده، در نظر  ابن خّطاب سـزاوار کشـته شـدن 

نبود تا فتنه و چنددستگی پیش نیاید؟

ید، به سخت گیری و خشونت  که عمر به وحدت اسالمی می ورز کنار تعّصبی  این در 

که بر زبان ها می رفت، نشانگر  او هم بیشتر سازگار بود. مردم نیز همین را می گفتند و سخنی 

چیز هایی بود که در خاطرها می گذشت و در آن ها، گمان جای یقین را گرفته بود. هیچ کس 

که در دل ابن خّطاب چه می گذرد؛ اّما همگان در پِس  کند یا بداند  که یقین  را نمی رسید 
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گاه  خیال حرکت می کردند و پشتوانه شان، پیشینۀ این مرد در خشونت و فشار بود که از آن آ

ی و کنکاش، در ذهن  بودند. شاید در میان آنان، کسانی نیز بودند که سوار بر توسن کنجکاو

که علی در  گرفتند و پیش از دیدن با چشِم سر، با چشِم خیال  دیدند  خود از حوادث پیشی 

گر عمر از او پذیرش و اقرارش به حق ابوبکر در خالفت  برابر تهدید عمر مقاومت می نماید، ا

را بخواهد. شاید اینان اندک در تصور پیامدهای این موضع گیری و تخیل نمودن فرجام آن، 

گریزی از آن نبود: بیرون رفتن عمر از راه  که  ی نمودند و سپس به نتیجه ای رسیدند  یاده رو ز

اعتدال و برخوردخشن و سخت با این مخالف سرسخت!

کـه او  گرفتنـد؛ حـال آن  گام هـای ابن خّطـاب پیشـی  بدیـن سـان، شـایعات در آن روز از 

گروهـی از یـاران و همدسـتانش بـه سـوی خانـۀ فاطمـه می رفـت و در ایـن اندیشـه بـود  همـراه 

کـه تـا آن روز از آن ابـا  کـه پسـرعموی رسـول خدا را _ بـه اختیـار یـا اجبـار _ بـه پذیـرش چیـزی 

کـه شمشـیر، بـه تنهایـی، او را به اطاعت  نمـوده بـود، وادارد. عـّده ای از ایـن سـخن می گفتنـد 

کـه پاسـخ شمشـیر، شمشـیر خواهـد بـود؛... سـپس  گروهـی می گفتنـد  واخواهـد داشـت؛... 

کـه آتـش تنهـا وسـیلۀ مناسـب بـرای  کسـانی، جـز  آنـان و جـز  اینـان، از ایـن سـخن می گفتنـد 

یسـمانی  حفـظ وحـدت و واداشـتن علـی بـه رضایت و اقرار اسـت!... و آیا بر زبان های مردم ر

تـا در  ابن خّطـاب دسـتور داد  کـه  بازمـی دارد  کـردن قّصـۀ هیزمـی  بازگـو  از  را  آنـان  کـه  اسـت 

کـه علـی و یارانـش در آن بودنـد _ تـا یـا سـاز و بـرگ  گردآورنـد _ خانـه ای  پیرامـون خانـۀ فاطمـه 

گـردد و یـا سـاز و بـرگ یـورش آوردن بـه خانـۀ او؟ ی  قانـع شـدن و

ـــا  ـــده ی ـــیده ش کش ـــش  ـــه هایی از پی ـــخن ها، نقش ـــن س ـــۀ ای ـــا هم ـــراه ب ـــته، هم گذش ـــن  از ای

کنـــار آن هـــا فشـــار ابن خّطـــاب  کـــه بـــه زودی از میـــان می رفـــت و در  کـــف بـــود  گهانـــی هماننـــد  نا

جریـــان داشـــت... آن مـــرد بـــا خشـــمی ســـخت و هیجانـــی برافروختـــه بـــه ســـوی خانـــۀ علـــی 

ــه زور وارد  ی بودنـــد. پـــس بـ کـــه همدســـتان و همراهانـــش پشـــتیبان و پیـــش آمـــد، حـــال آن 

ـــار  کن ـــول خدا  ـــرۀ رس ـــون چه ـــره ای همچ گاه چه ـــا ـــه ن ک ـــد  گرفتن ـــرار  ـــتانۀ ورود ق ـــا در آس ـــدند ی ش
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کـــه از انـــدوه دیگرگـــون شـــده و بـــر آن خط هـــای غـــم پیـــدا بـــود  گشـــت؛ چهـــره ای   در نمایـــان 

 و در دو چشـــمش اشـــک می درخشـــید و بـــاالی پیشـــانی اش چیـــِن خشـــمی در حـــال فـــوران 

کینه ای برانگیخته دیده می شد ... . و 

کنـده گشـت.  کـرد و رفتـه رفتـه فشـارش از هـم گسسـت و پرا عمـر از بیـم و هـراس درنـگ 

ی  کـه بـا خـود آورده بـود. آنـان چـون رو بـه رو پشـت سـر او، مقابـل دِر خانـه، یـاران او بودنـد 

کـه از میـان رخسـار دختـر دوسـت محبوبـش، زهـرا، بـر ایشـان  خویـش، چهـرۀ رسـول را دیدنـد 

هویدا شـده بود، درنگ نمودند و از خواری یا شـرم، چشم هایشـان را بربسـتند و صبر و ثباِت 

گام هـای زنـی اندوهگیـن و  کـه می دیدنـد فاطمـه بـا  گرداْنـد؛ حـال آن  ی  دل هاشـان از آنـان رو

نزدیـک  پـدرش  مـزار  بـه سـوی  و  آهسـته حرکـت می کنـد  آهسـته  داغـدار، همچـون شـبحی 

گوش هـا بـه سـوی او تیـز شـده بـود؛ و او  می شـود... همـۀ چشـم ها بـه او خیـره شـده و همـۀ 

کـه نزدیـک او آرمیـده بـود، فریـاد  کـرده، محّمـد را  ک بلنـد  صـدای نازکـش را بـا آوایـی اندوهنـا

که سخت می گریست، او را ندا می داد: می کرد و در حالی 

»ای پدرم، رسول خدا! ... ای پدرم، رسول خدا! ...«

یـد... و زهـرا در  گـروه سـتمگر، از هیبـت و هـراس ایـن نـدا زمیـن می لرز گویـا زیـر پـای آن 

ک نمـوده بـود از آن غایـب حاضـر فریادرسـی می کـرد: حالی کـه رو بـه سـوی آن جایـگاه پـا

که دیدیم!« » ای پدرم، رسول خدا! ... پس از تو، از ابن خّطاب و ابن ابی   ُقحاَفه چه ها 

کـه از انـدوه شـکافته شـد؛ و چشـمی نماْنـد، جـز  آن  بـا سـخنان او دلـی نمانـد، مگـر آن 

کـه آرزو می کردنـد کاش می توانسـتند زیر  کـرد؛ و مردانـی نماندنـد، مگـر ایـن  کـه اشـک جـاری 

گردنـد.« ک پنهـان  گام هاشـان را بشـکافند و البـه الی خـا

گوید: »بنگرید به: اإلمامة و الّسیاسه: 13/1 ]19/1[؛ تاریخ األمم و الملوِک طبری: 198/3  امینی 
ابن شـحنه  المناظـر  روض  165/1؛  ابوالفـداء:  تاریـخ  87[؛  و   86/4[  257/2 الفریـد:  الِعقـد  ]202/3[؛ 

]189/1[ در رویدادهـای سـال یازدهـم؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 19/2 ]46/6[�«
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گفتـه اسـت: »رافضیـان امامـت زن   ششـم( نویسـندۀ الِفَصـل فـی الملـل و النحـل )ص110( 

و نیز جنین درون رِحم مادرش را روا می دانند.«

کلمـات و نیـز دیگـر فتواهـای  کـه ایـن مـرد هنـگام نوشـتن ایـن  پاسـخ: آیـا فکـر می کنیـد 

کالم و عقاید، به ویژه موضوع امامت،  کتاب های شـیعه در  بدون مأخذش، به هیچ یک از 

دسـت یافتـه و ایـن نسـبت سـاختگی را در هیـچ یـک از آن هـا دیـده اسـت؟ حّتـی می توانیـم 

کـه آیـا بـه دسـتخط هیـچ شـیعۀ نادانـی _ چـه رسـد بـه دانشـوران  بـه او تخفیـف داده، بگوییـم 

کـه ایـن بهتـان بـزرگ در آن آمده باشـد؟ شـیعه _ دسـت یافتـه اسـت 

کـه امامـت را در دوازده مرد  از شـیعۀ امامّیـه ایـن عقیـده معـروف و شـناخته شـده اسـت 

کـه از ایـن شـمار بیـرون  کـس را  کـه در میانشـان هیـچ زنـی نیسـت و هـر  منحصـر می داننـد 

یدّیه  کنـد[، دروغگـو می شـمارند. اّمـا فرقه هـای دیگـر شـیعه، یعنـی ز باشـد ]و اّدعـای امامـت 

کیسـانّیه و همانندانشـان، نیز امامت را به  و اسـماعیلّیه و حّتی فرقه های زوال یافته همچون 

که شهرسـتانی در   که همگی از مردانند؛ مگر آن نسـبت سـاختگی  افرادی معّین می رسـانند 

کـه در بـارۀ امامـت فاطمـه، دختـر امـام هـادی، اختـالف اسـت. بـه  الملـل و الّنحـل برسـاخته 

کـه امـام هـادی؟ع؟ دختـری بـه نـام  گاه خواهیـد شـد ایـن  زودی از دروغ بـودن ایـن سـخن آ

گر شـیعه امامت زن را روا می دانسـت، هرگز  از صّدیقۀ  فاطمه از خود برجای ننهاده اسـت. ا

طاهـره، فاطمـه _ بـا آن شـأن و مرتبـت _ درنمی گذشـت و بـه دیگـری نمی رسـید؛ اّماشـیعیان 

در بارۀ او نیز چنین سخنی نمی گویند.

کتــاب،  آن مــرد بــه هیــچ یــک از ایــن مطالــب توّجــه ننمــوده؛ بلکــه هنــگام تألیــف ایــن 

ی را بررســند و حقیقت هــا  کاوشــگرانی نمی زاینــد تــا حســاب و کــه نســل های آینــده   پنداشــته 

ــرای فــرق نهــادن میــان راســت و ناراســت بیــدار و  و وهم هــا را از هــم جــدا ســازند و اّمــت را ب

کــه بــه زودی بــا آن رو  گــواری  ی آورده و بــه محاســبۀ نا کننــد. پــس بــه بهتــان و دروغ رو هوشــیار 

بــه رو خواهــد شــد، اعتنــا نکــرده اســت.
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او بپرسند: چه هنگام  از  کاش می دانستم که این مرد چه پاسخ خواهد داد، آن گاه که 

به  شیعه  فرقۀ  کدام  از  کس  کدام  است؛  دانسته  روا  را  مادرش  رِحم  در  جنین  امامت  شیعه، 

د نیافته، معتقد بوده است؛ شیعیان کدام جنین را امام دانسته اند؛ 
ّ
امامت جنینی که هنوز  تول

که نقل نموده و از  که شنیده است! این در چه زمان رخ داده؛ وی این مطلب را از  

آری؛ همانا شیطان ها به هواداران خویش الهام می کنند!

یـدِن  ورز »دوسـتی  اسـت:  گفتـه  )ص123(  النحـل  و  الملـل  فـی  الِفَصـل  نویسـندۀ  هفتـم( 

ی عمویـش را نیـز  ی او را دوسـت داشـته، فضیلتـی نیسـت؛ زیـرا و کـه و کسـی  پیامبـر؟ص؟ بـا 

کافـر بـود.« کـه  دوسـت داشـت 

گـر چـه رسـول خدا؟ص؟ ابوطالـب را دوسـت می داشـت،  گفتـه اسـت: »ا همـو )ص124( 

ی را از محّبت او نهی نمود و دشمنی  کار را بر او حرام فرمود و و خدای تعالی پس از آن، این 

کرد.« ی واجب  با ابوطالب را بر و

کفـر را مانـِع  کیـد می فرمـود؛ امـا  پاسـخ: البتـه رسـول خدا؟ص؟ بـر پیونـد بـا خویشـاوندان تأ

گـر آن کافـر دارای خویشـاوندِی بـس نزدیـک بـود. از همیـن رو، با ابولهب  آن می شـمْرد، حّتـی ا

از  را  اسـارت  بنـد  نیـز  نمـود؛  فریـاد  را  ی  از و بیـزاری  در سـوره ای مسـتقل،  و  یـد  ورز دشـمنی 

عمویـش عّبـاس و پسـرعمویش عقیـل برنداشـت، مگـر پس از آن که آشـکارا و در ظاهر اسـالم 

کـه ابوالعاص،  آوردنـد، و بـا ایـن حـال، حکـم فدیـه را بـر آن دو جاری نمـود؛ و همچنین مادام 

کـه ابوالعاص  ینـب، در کفـر بـه سـر می ُبـرد، میـان آن دو جدایـی افکْنـد تا آن  شـوهر دختـرش ز

کفـر[ سـالمت یافـت. اسـالم آوْرد و ]از پیامدهـای 

کـه دوسـتش می داشـت، جـز بـه سـبب پایـداری  کسـی  پـس محّبـت رسـول خدا؟ص؟ بـه 

ی بـه  آن فـرد در ایمـان، و برقـراری و اسـتوارِی عقیـدۀ حـق در دلـش نبـود. از ایـن رو، هـرگاه و

کس از دین بهرۀ بسـیار دارد و با یقین آراسـته  که آن  ید، نشـانۀ این بود  کسـی دوسـتی می ورز

کـه دلیلـش در خـود آن نهفتـه و در همـۀ دل هـا ثابـت و برقـرار  شـده اسـت. ایـن مطلبـی اسـت 
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اسـت؛ حّتـی خـوِد ابن  َحـْزم نیـز در افضل بودن عایشـه بـر همۀ اّمت پس از رسـول خدا؟ص؟ ، به 

کـه از پیامبر؟ص؟ روایت نموده که به عایشـه فرموده اسـت:  حدیثـی نادرسـت احتجـاج نمـوده 

»تو محبوب تریِن مردم نزد من هستی.«

که پیامبر او را دوسـت داشـته؛  و اّما ابوطالب؛ خوِد آن نویسـنده نخسـت اعتراف نموده 

یم و آن را فضیلتـی بـرای ابوطالـب می دانیم،  و مـا سـخن او را در ایـن زمینـه درسـت می شـمار

کـه اّدعـا نمـوده پـس از آن، این محّبـت حرام گشـت و خداوند  آن هـم چـه فضیلتـی! اّمـا ایـن 

گواهی همراه نیسـت.  که با او دشـمنی ورزد، با هیچ  از آن نهی فرمود و به رسـولش فرمان داد 

پـس از آن،  کـه میـان حـال و وضـع پیامبـر، پیـش از ایـن تحریـم و کنـد  ی می توانـد اّدعـا  آیـا و

تفاوتـی بـوده اسـت؟ آیـا می توانـد روزی را معلـوم نمایـد که پیامبر ابوطالب را دشـمن داشـت، 

گشـت؟ ی جدا شـد و دشـمنی اش بر او واجب  که از و یا سـالی را 

تاریخ از همۀ این ها تهی است؛ بلکه حدیث و سیره به ما خبر می دهد که رسول خدا؟ص؟ 

تا هنگام وفات ابوطالب، از وی جدا نشد و پس از مرگش نیز  به ستایش او پرداخت و به 

کن و دفن نما؛ خداوند او را بیامرزد و رحمت  کَفن  علی فرمود: »روان شو و او را غسل ده و 

کند!«)الطبقات الکبرٰی تألیف ابن َسْعد: 105/1 ]124/1[( نیز علی با این سخن، او را مرثیه گفت:
ای ابوطالب؛ ای پناهگاه پناهندگان و باران زمین های خشک و نور تاریکی ها!

فقدان تو پاسداران حریم ها و حرمت ها را در هم شکست. درود خدای نعمت بخش بر تو باد!

ک،  که برای پیامبر پا که پروردگارت تو را به رضوانش برسـاند ]و بهشـت را ارمغانت سـازد[؛  بادا 

بهترین عمو بودی.

مه تألیف سبط: ص6 ]ص9[(
ُ
)تذکرة خواص األ

که می خواهد در بارۀ شرح حال شیخ األبطح ]= بزرِگ مکه[، ابوطالب، به حقیقت  هر 

کتاب عالمه َبْرَزْنجی شافعی و خالصه شدۀ آن با نام أسنی المطالب  که  دست یابد، بر او باد 
ینی َدْحالن، را مطالعه نماید.1 تألیف مفتِی شافعیان، آقای احمد َز

کتاب، به تفصیل در بارۀ ایمان ابوطالب؟ع؟ سخن خواهیم گفت. دهای هفتم و هشتم از همین 
ّ
1. در مجل
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گفته اسـت: »ما این دروغ رافضیان را  هشـتم( نویسـندۀ الِفَصل فی الملل و النحل )146/4( 

نمی پذیریم که در تأویل این آیه:›و طعام را با دوستِی آن، به بینوا و یتیم و اسیر می خورانند.‹]انسان/8[ 

کـه مقصـود از آن، علـی؟ع؟ اسـت. ایـن سـخن نادرسـت اسـت و آیـه، بنـا بـر عمـوم و  می گوینـد 

کاری را انجام داده اسـت.« ظهور آن، در بارۀ هر کسـی اسـت که چنین 

گاه می شود، جایگاه این مرد در حقیقت پوشی  پاسخ: کسی که به این سخن خنده دار آ

فقط  _ و  رافضیان  به  را  یلی  تأو چنان  که  این  با  تنها  که  پنداشته  ی  و زیرا  درمی یابد؛  را 

رافضیان _ نسبت دهد و به آن ها اّتهام دروغ زند و در پی آن، نظر ایشان را ناصحیح بشمارد، 

خود  که  آن  حال  می آوَرد؛  فرود  رسیده،  گرامی  آیۀ  این  در بارۀ  که  را  حدیثی  بزرگ  جایگاه 

گروهی انبوه از پیشوایان تفسیر و حدیث، این روایت را آورده، به صورت ُمسند در  می داند 

ی این را نداند، پس خود مصیبتی است! گر و آثار خویش ثبت نموده اند. و ا

ـد فراهـم 
ّ
کتابـی در دو مجل کـه در ایـن موضـوع،  ایـن حافـظ ابومحّمـد عاِصمـی اسـت 

کتـاب، اثـری پـر بـرگ و بـار   آورده و آن را زین الفتـٰی فـی تفسـیر سـورة هـل أتـٰی نامیـده اسـت. ایـن 

ـِف آن و احاطـۀ بسـیارش بـه حدیـث، و تـوان 
ّ
کـه از فضـل مؤل گرانقـدر و سـودمند اسـت  و 

بـه چشـم  گرچـه در البـه الی آن، اشـتباهاتی  کالم و پژوهـش حکایـت می کنـد؛  واالیـش در 

ی سـازگار اسـت. و شـیوۀ هم مذهبـان و بـا مذهبـش  کـه  می خـوَرد 

شـروط  از  را  ایشـان  یـا  هسـتند؛  رافضیـان  از  نیـز  آنـان  کـه  می کنـد  اّدعـا  کـودن  ایـن  آیـا 

ی هـر چیز  را که با رافضیان سـازگار باشـد، به حسـاب  صّحـت حدیـث بی خبـر می دانـد؛ یـا و

گر با صحیح ترین سندها روایت شده باشد؟ نمی آورد، حّتی ا

کرده اند: کسان حدیث یاد شده را روایت  ی، این  از هر رو

1. ابوجعفر اسکافی )د.240(�

گوید: »ما همانند  که در رِدّ جاحظ نگاشته،  ی در رساله اش ]نقض العثمانّیه: ص318[  و

کـه بدعـت و انحـراف، ایشـان را وامـی دارد تا مسـائل روشـن را انـکار کنند؛ اّما  امامّیـه نیسـتیم 
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برترشـمارِی کسـی از صحابـه بـر علـی بـن ابی طالـب را نمی پذیریم _ البّته امـور دیگر جز این را 

]کـه امامّیـه انـکار می کننـد[ منکـر نیسـتیم .... _  و اّمـا انفاق علی بن ابی طالب، متناسـب با 

که طعام را با دوسـتِی آن، به بینوا و یتیم  کسـی  ی بوده؛ و او اسـت همان   وضع و حال و فقر و

گشت.« ی و همسر و دو پسرش نازل  کامل از قرآن در شأن و و اسیر  خورانید؛ و سوره ای 

2. حکیم ابوعبداهلل محّمد بن علی ِترِمذی )زنده در سال285(�

ی این حدیث را در )نوادر األصول: ص64 ]154/1[( آورده است. و

3. حافظ محّمد بن َجِریر طبری، ابوجعفر )د.310(�

کـه در کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب ]ص345[ آمـده، او ایـن روایـت را  چنـان 

در کتـاب سـبُب نـزوِل هـل أتـی آورده اسـت.

4. شهاب الّدین بن  عبدَرّبه مالکی )د.328(�

ی )الِعقـد الفریـد: 42/3-47 ]59/5[( حدیـث حّجـت آوری مأمـون، خلیفـۀ عباسـی، بـر  و

چهل فقیه را یاد نموده و در آن، آورده است:

گفــت: »ایــن را بــر مــن  گفتــم: »آری.«  گفــت: »ای اســحاق! آیــا قــرآن می خوانــی؟«  مأمــون 

کــه چیــزی یادکردنــی نبــود؟‹« مــن آن را خوانــدم تــا بــه ایــن جــا  گذشــت  بخــوان: ›آیــا بــر آدمــی روزگاری 

کافــور اســت.« تــا ایــن آیــه: »و طعــام را بــا دوســتِی آن، بــه بینــوا  کــه آمیــزۀ آن،  رســیدم: »از جامــی می نوشــند 

گفــت: »مهلــت بــده! ایــن آیه هــا در بــارۀ چــه  و یتیــم و اســیر می خورانند.«]انســان/1 و 5 و 8[ مأمــون 

کــه علــی  گفــت: »آیــا بــه تــو رســیده اســت  گفتــم: »در بــارۀ علــی.«  کســی نــازل شــده اســت؟« 

کــه شــما را بــرای خشــنودی  گفــت: ›جــز ایــن نیســت  چــون فقیــر  و  یتیــم و اســیر  را غــذا داد، 

گونــه  کســی را بــدان  کتــاب خویــش،  کــه خداونــد در  خــدا غــذا دادیــم.‹؟ و آیــا شــنیده ای 

گفتــی؛ زیــرا  گفــت: »راســت  گفتــم: »نــه.«  کــرده اســت؟«  کــه علــی را وصــف  وصــف نمایــد 

کــه َده  گواهــی نمی کنــی  خداونــد _ ثنــای او واال بــاد! _ رفتــار او را می شــناخت. ای اســحاق! آیــا 

گــر  گفــت: »ا گفتــم: »آری؛ ای امیرالمؤمنیــن!«  َتــِن ]بشــارت یافتــه[ در بهشــت جــای دارنــد؟« 
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کــه ایــن حدیــث راســت اســت یــا نــه؛ و  مــردی بگویــد: ›بــه خــدا ســوگند! مــن نمی دانــم 

گفتــم:  کافــر شــمرده می شــود؟«  کــه رســول خدا آن را فرمــوده یــا نــه.‹ آیــا نــزد تــو  نمی دانــم 

کــه ایــن ســوره  کســی بگویــد: ›نمی دانــم  گــر  گفــت: »ا »]چنیــن نیســت[پناه می بــرم بــر خــدا!« 

گفــت: »ای اســحاق! میــان  گفتــم: »آری.«  کافــر اســت؟«  کتــاب خــدا هســت یــا نیســت.‹  از 

آن دو فرق می بینم.«

کم ابوعبداهلل نیشابوری )د.405(� 5. حا

کـه در کفایـة الطالب فی مناقب علی  ی ایـن حدیـث را در مناقـُب فاطمـه؟اهع؟ آورده، چنـان  و

بـن أبی طالـب ]ص348[ آمده اسـت.

6. حافظ ابن  َمْرَدَویه ابوبکر اصفهانی )د.410(1�

ی روایت نموده اند.  گروهی نیز آن را از و او این روایت را در تفسیرش با ذکر سند آورده و 

گفته اسـت: »این  ی،  آلوسـی بغدادی در )روح المعانی ]157/29[( پس از نقل این حدیث از و

خبر مشهور است.«

7. ابواسحاق َثْعلبی )د.437/427(�
ی این روایت را در تفسیرش )الکشف و البیان ]برگۀ 219 و 266[( آورده است. و

8. ابوالحسن واحدی نیشابوری )د.468(�
کرده است. او در تفسیرش )البسیط و اسباب الّنزول: ص331 ]ص296[( آن را ذکر 

زدی اندلسی، مشهور به حمیدی )د.488(�
َ
9. حافظ ابوعبداهلل محّمد بن فتوح ا

آن را در الفوائد یاد نموده است.

10. ابوالقاسم زَمْخَشری )د.538(�

در تفسیر الکّشاف )511/2 ]670/4[( آن را آورده است.

که خطای سهوی است. )ن.( 1. در متن 416 آمده 
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11. اخسب الخسباء خوارزمی )د.568(�

کرده است. در المناقب )ص180 ]ص267-280[( آن را یاد 

12. حافظ ابوموسی َمِدینی )د.581(�

یل آورده است.
ّ

که در اإلصابه ]387/4[ آمده، او این حدیث را در الذ چنان 

13. ابوعبداهلل فخرالّدین رازی )د.606(�

کرده است. در الّتفسیر الکبیر )276/8 ]244/30[( آن را یاد 

14. ابوعمرو عثمان بن عبدالّرحمان، معروف به ابن صالح شهرزوری شرخانی )د.643(�

کـه در کفایـة الطالـب فی مناقب علی بن أبی طالب ]ص348[ خواهـد آمد، این روایت  چنـان 

را آورده است.

15. ابوسالم محّمد بن َطلحۀ شافعی )د.652(�
او در )مطالب الّسؤول: ص31( از این روایت یاد کرده و گفته است: »امام ابوالحسن علی بن 
احمد واحدی و جز  او از پیشوایان تفسیر، این حدیث را روایت نموده اند.« سپس گفته است: 
که آن خوراک را با  کافی است و همین افتخار ایشان را بس است  »برای آنان همین عبادت 
شأن  چنان  ماجرا  آن  نبود،  این  گر  ا و  دادند؛  دیگران  به  داشتند،  نیاز  آن  به  سخت  که   این 

و جایگاه واالیی نمی یافت و خدای تعالی در بارۀ آن سوره ای بر  رسول خدا نازل نمی نمود.«

گفته است: همو )همان: ص8( 
برای هر که به آنان درآویزد، دستاویزی استوارند و مناقبشان در وحی و کتاب خدا آمده است.

این مناقب در سوره های شورا و هل أتی و احزاب فرود آمده که خواننده آن ها را نیک می شناسد.

ایشـان اهـل بیـت مصطفـی هسـتند و بـا حکـم خـدا و مکتـوب وحـی، دوستی شـان بـر مـردم 

اسـت. گشـته  واجـب 

ر سبط ابن جوزی حنفی )د.654(�
َ

16. ابوالُمَظّف

ی ایـن حدیـث را از طریـق َبَغـوی و َثْعلبـی، در )تذکرة خواص األّمـه ]ص313-316[( آورده   و
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و رفتار جّدش ابن جوزی را  نادرست دانسته که آن را در کتابش الموضوعات روایت نموده است. 

ی پس از آن که سند این حدیث را از ضعف پیراسته، گفته است: »شگفتا از سخن جّد من   و

دانشـوران  ›ای  اسـت:  گفتـه  المنتخـب  کتـاب  در  او  خـود  کـه  آن  حـال  ی؛  و انکارکـردن  و 

شـریعت! آیـا می دانیـد چـرا علـی و فاطمـه ایثـار نمودنـد و آن دو طفـل، حسـن و حسـین، را در 

کـه راز و حکمت  کـه گرسـنگی بـر آن هـا اثـر نهـاده بـود، رهـا کردنـد؟ آیـا گمـان می کنیـد  حالـی 

کـه آن دو، قـدرت صبـر آن دو طفـل  ی  کار بـر آن دو پوشـیده بـود؟ ایـن نبـود جـز از آن رو ایـن 

کـه شـاخه هایی از درخـت سایه گسـتِر نـزد پـروردگارم؛ و پاره هایـی  را می دانسـتند؛ همـان دو 

از جملـۀ فاطمـه، پـارۀ تـن مـن ]ایـن تعبیـر بـا ِاسـناد بـه سـخن پیامبـر؟ص؟ اسـت[، هسـتند؛ و 

جوجه اردک هایـی شـناور1 ]تشـبیهی بـرای حسـنین در روایتـی از رسـول خدا؟ص؟[ بوده انـد.‹«

17. عّزالدین عبدالحمید، مشهور به ابن ابی الحدید معتزلی )د.655(�

ی این حدیث را در )شرح نهج البالغه: 257/3 ]276/13[( آورده است. و

گنجی شافعی )د.658(� 18. حافظ ابوعبداهلل 

او این روایت را در )کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب: ص201 ]ص348[( آورده و پس 

کم  از آن، گفته است: »آن را به همین گونه، حافظ ابوعبداهلل حمیدی در )الفوائد المنتقاه(؛ و حا

ابوعبداهلل در مناقُب فاطمه؟اهع؟ روایت نموده اند و نیز ابن َجِریر طبری آن را به شکلی طوالنی تر  از 

بن  عثمان  ابوعمرو  عالمه  حافظ  از  است.  کرده  روایت  أتٰی  هل  نزوِل  سبُب  کتاب  در  این، 

عبدالّرحمان، معروف به ابن صالح، در درس تفسیر سورۀ هل أتی شنیدم که از این حدیث یاد 

سوی  از  فرشتگانی  اسیر[  و  یتیم  و  ]طعام[]= فقیر  خواهندگان  ›آن  گفت:  آن  ضمن  و  کرد 

پروردگار جهانیان بودند؛ و این آزمونی از جانب خدای؟زع؟ برای اهل بیت رسول خدا؟ص؟ بود.‹ 

نیز در مّکه _ خدایش حراست فرماید! _ از شیخ الحرم بشیر تبریزی در درس تفسیر شنیدم: ›خواهندۀ 

نخست، جبرئیل؛ دوم، میکائیل؛ و سوم، اسرافیل؟مهع؟ بودند.‹«

1. در اصل نسخه، اشتباهی وجود دارد.
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19. قاضی ناصرالّدین بیضاوی )د.685(�

ی در تفسیرش )571/2 ]552/2[( این حدیث را آورده است. و

20. حافظ محّب الّدین طبری )د.694(�

گفتـه اسـت: »اعتقـاد  ِضـره )207/2 و 227 ]183/3[( ایـن حدیـث را آورده و  در الّریـاض الّنَ

حسـن و َقتـاده چنیـن اسـت.«

زدی اندلسی )د.699(�
َ
21. حافظ ابومحّمد بن ابی حمزۀ ا

ی در )بهجة الّنفوس: 225/4( حدیث یاد شده را آورده است. و

22. حافظ الّدین َنَسفی )د.710/701(�

در تفسـیرش )]318/3[ حاشـیۀ تفسـیر الخـازن )458/4( ایـن حدیـث را در سـبب نـزول آیـۀ 

یـاد شـده روایـت نمـوده و جـز آن را روایـت نکـرده اسـت.

وئی )د.722(� 23. شیخ اإلسالم ابواسحاق حّمُ

ْمَطین ]53/2[( این روایت را آورده است. ی در )َفرائُد الّسَ و

24. نظام الّدین قّمی نیشابوری.

او در تفسـیرش ]غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان: مـج12/ج112/29[ در حاشـیۀ جامـع البیـان 

گفتـه اسـت: »واحـدی در البسـیط  عـن تأویـل آی القـرآِن طبـری )112/29( ایـن حدیـث را آورده و 

کـه این سـوره، به ویـژه این آیات،  فـی التفسـیر؛ زَمْخَشـری در الکّشـاف؛ و نیـز همـۀ امامّیـه برآننـد 

گفتـه  کـرده و  گشـته اسـت.« سـپس حدیـث ِاطعـام را یـاد  در بـارۀ اهـل بیـت پیامبـر؟ص؟ نـازل 

کـه بـه اجـازۀ خدای  کـه خواهنـده ]طعـام[ در آن شـب ها، جبرئیـل بـوده  اسـت: »روایـت شـده 

کار آزمـودِن ایشـان بـود.« سـبحان، قصـدش از ایـن 

25. عالءالّدین علی بن محّمد خازن بغدادی )د.741(�

و  نموده  یاد  علی؟ع؟  در بارۀ  آیه  این  نزول  از  نخست   )]339/4[  358/4( تفسیرش  در 
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که این آیه به نحو عام  گفته است: »گفته شده است  حدیث آن را با ذکر سند آورده و سپس 

در بارۀ هر کسی است که اطعام نماید.« وی با این عبارت )= قیل: گفته شده است( به ضعیف 

که پوشیده نیست، پذیرفتن عمومّیت آیه  گذشته از این، چنان  بودن آن اشاره نموده است. 

منافاتی با نزول آن در بارۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ ندارد؛ زیرا مصداق، منحصر  به او است.

26. قاضی َعُضد ِایجی )د.756(�

او در )المواقف: 278/3 ]ص411[( این حدیث را آورده است.

27. حافظ ابن َحَجر )د.852(�

یـل؛ و َثْعلبـی در تفسـیُر سـورِة 
ّ

در اإلصابـه )387/4( ایـن حدیـث را از طریـق ابوموسـی در الذ

هـل أتـی، از مجاهـد، از ابن عّبـاس آورده اسـت.

ل الّدین سیوطی )د.911(� 28. حافظ جال

یه، این روایت را آورده است. او در )الّدّر المنثور: 299/6 ]371/8[( از طریق ابن  َمْرَدَو

عود ِعمادی، محّمد بن محّمد حنفی )د.982(� 29. ابوالّسُ

کرده است. او در تفسیرش )73/9( در حاشیۀ تفسیر رازی )318/8( این حدیث را ذکر 

30. شیخ اسماعیل بروسی )د.1137(�

در تفسیر روح البیان )268/10-269( از این حدیث یاد نموده است.

31. شوکانی )د.1250(1�

در تفسیر فتح القدیر )338/5 ]349/5[( آن را آورده است.

32. استاد محّمد سلیمان محفوظ.

گفتـه اسـت: »اهـل تفسـیر ایـن حدیـث را  کتـاب أعجـُب مـا رأیـُت )10/1( آن را آورده و  در 

نموده انـد.« روایـت 

که در باال آمده. )غ.( گذشتش، همان است  1. در متن 1173 آمده است. و این، تاریخ تولد او است. اما تاریخ در 
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ْنجی.
َ
33. سّید ِشْبل

در نوراألبصار )ص12-14 ]ص227-229[( این حدیث را آورده است.

34. سّید محمود قراغولی بغدادی حنفی.

در جوهرة الکالم )ص56( این حدیث را ذکر نموده است.

لفظ حدیث

و رسـول خدا؟ص؟ همـراه  گشـتند  بیمـار  گفتـه اسـت: »حسـن و حسـین  ابن عّبـاس؟ضر؟ 

کاش بـرای دو پسـرت نـذری  گفتنـد: ›ای ابوالحسـن!  گروهـی، از آن دو عیـادت نمـود. آنـان 

که اگر حسن و حسین از آن بیماری  کردند  کنیز  آن دو، نذر  کنی!‹ پس علی و فاطمه و فّضه، 

کـه ایشـان چیـزی ]از  گیرنـد. سـپس آن دو شـفا یافتنـد، حـال آن  شـفا یابنـد، سـه روز را روزه 

کیلـو[  خـوراک[ نداشـتند. پـس علـی از شـمعون خیبـری یهـودی، سـه صـاع ]= هـر صـاع: سـه 

ِگـرده نـان، بـه تعدادشـان، پخـت. پـس  گرفـت. فاطمـه یـک صـاع را آرد نمـود و پنـج  جـو  وام 

آن را در برابـر خویـش نهادنـد تـا روزه بگشـایند. در ایـن حـال، نیازمنـدی بـر دِرشـان ایسـتاد و 

گفـت: ›درود بـر شـما ای اهـل بیـت محّمـد! من فقیری از فقیراِن مسـلمانانم؛ مـرا خوراک دهید 

 کـه خدایتـان از غذاهـای بهشـت اطعـام فرمایـد!‹ ایشـان غـذای خـود را بـه وی ایثـار نمودنـد 

و در حالـی شـب را صبـح کردنـد کـه چیـزی جـز آب بـه دهـان نبردنـد و صبـح نیـز  روزه گرفتند. 

چـون غـروب شـد و خـوراک را در برابرشـان نهادنـد، یتیمـی بـر درشـان ایسـتاد؛ پـس آن را نیـز بـه 

کردنـد. صبح هنـگام،  گرفـت و بـاز چنـان  کردنـد. روز سـوم، اسـیری بـر درشـان قـرار  وی ایثـار 

علی؟ضر؟ دسـت حسـن و حسـین را گرفت و نزد رسـول خدا؟ص؟ رفتند. پیامبر چون ایشان را دید 

کـه از شـّدت گرسـنگی، همچـون جوجه هایـی می لرزیدنـد، فرمـود: ›مـرا چه سـخت ناخرسـند 

می کند دیدن این حالت از شـما!‹ سـپس برخاسـت و با آنان روان شـد و فاطمه را در محرابش 

گـودی افتـاده؛ پـس ایـن حـال او  کـه پشـتش بـه شـکمش چسـبیده اسـت و چشـمانش بـه  دیـد 

گفـت: ›ای محّمـد! ایـن ]سـوره[ را برگیـر؛  را ناخرسـند سـاخت. آن گاه، جبرئیـل فـرود آمـد و 

خداونـد تـو را در بـارۀ اهـل بیتـت شـادباش فرمـوده اسـت.‹ سـپس آن سـوره را برایـش برخوانـد.«
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گروهـی از برجسـتگاِن یـاد شـده اسـت. در ایـن جـا، لفظـی دیگـر نیـز هسـت  ایـن، لفـظ 

یـم. کـه از آن درمی گذر

گفتـه اسـت: »رسـول خدا؟ص؟  فرمـود:  نهـم( نویسـندۀ الِفَصـل فـی الملـل و النحـل ]147/4[ 

گـر می خواسـتم دوسـتی خـاص برگیـرم، ابوبکـر را برمی گرفتـم؛ اّمـا او بـرادر و مصاحـب مـن  ›ا

کسـی  اسـت.‹ و سـخن همین اسـت و جز آن درسـت نیسـت. و اّما برقراری برادری علی، با 

جـز سـهل بـن حنیـف صّحـت نـدارد.«

پاســخ: مــن بــر آن نیســتم کــه در بــارۀ حدیثــی ســخن بگویــم کــه وی آن را صحیح دانســته؛ 

کــه عمــر بــن خّطــاب  و در زمینــۀ صــدور آن چنــد و چــون نمی کنــم و نیــز آن را بــه همــان ســبب 

حدیــث اســتخوان کتــف1  و دوات را بی اعتبــار شــمْرد، بی اعتبــار نمی شــمارم؛ چــرا کــه ایــن نیــز 

ــه در  ک ــان  ــته اند؛ چن گش ــادر  ــول خدا؟ص؟ ص ــات رس ــاری وف ــر دو در بیم ــت و ه ــد آن اس همانن

کــه  را  ســخن  آن  نیــز  و  اســت؛  آمــده   ]455/3[ مســلم  صحیــح  و   ]1612/4[ بخــاری  صحیــح 

حدیــث  ایــن  کــه  نمی گویــم  آورده،   )]49/11[  17/3 البالغــه:  نهــج  )شــرح  در  ابن ابی الحدیــد 

ساختگی است و بکرّیه آن را برای رویارویی با حدیث »برقراری برادری« ساخته اند.

ـِف الحدیـث: 
َ
کـه از سـخن ابن ُقَتیبـه )تأویـُل مختل همچنیـن در بـارۀ مفـاد آن، بـا مطلبـی 

کـه در  ص51 ]ص63[( برداشـت می شـود، سـخن را درازا نمی بخشـم. مطلـب وی ایـن اسـت 

کـه بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی  ایـن حدیـث، بـرادری در جایـگاه بـرادرِی عـاّم اسـالمی اسـت 

که مؤمنان برادرانند.«]حجرات/10[ و این همانند همان سخن  ثابت گشته است: »جز این نیست 

ِضـره: 6/2 ]272/2[(؛  اسـت کـه از رسـول خدا؟ص؟ خطـاب به عمـر آمـده: »ای برادرم!«)الّریـاض الّنَ

یـد: »تو بـرادر مایی.«)خصائص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تألیف نسـائی: ص19 ]ص205؛  و نیـز خطـاب بـه ز

کر: 9/6  السـنن الکبـری:169/5[(؛ و همچنیـن بـه ُاسـامه: »ای برادرم!«)تاریـخ مدینـة دمشـِق ابن عسـا

کاغـذ، روی آن می نوشـته اند. گرچـه ایـن حدیـث  کمبـود  کـه بـه دلیـل  1. کتـف، اسـتخوانی پهـن در شـانه حیـوان اسـت 
کـه روی آن  کتـف، چیـزی اسـت  کـه مقصـود از  در متـون فارسـی بـه حدیـث قلـم و دوات مشـهور شـده، روشـن اسـت 

کتـف و دوات باقـی نهادیـم. )م.( می نوشـته اند. از ایـن رو، آن را بـا همیـن عنـوان 

112/3
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گونه برادری را لفظ حدیث طبق عبارت بخاری ]صحیح  که این  ]623/6[(؛ و جز این نیست 

بخاری: 1338/3[ و مسـلم ]صحیح مسـلم: 8/5[ و ِترِمذی ]سـنن ترمذی: 569/5[ تفسـیر می کند: 

»اگر می خواسـتم دوسـتی خاص برگیرم، ابوبکر را برمی گرفتم؛  اّما آن چه  میان ما اسـت، برادری 

که در این حدیث نفی شـده، نیز به  و دوسـتِی اسـالم اسـت.« به همین سـان، دوسـتی خاص 

گشـته  کـه بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی ثابـت  معنـای مخصـوص اسـت و نـه بـه معنـای عـام 

است: »دوستان در آن روز، برخی دشمن برخی دیگرند، مگر پرهیزگاران.«]زخرف/67[

کـــه در دو روِز »برقـــراری  پـــس ایـــن بـــرادری، همـــان اخـــّوت بـــه معنـــای خـــاص نبـــود 

بـــر پایـــۀ هماننـــدی و  بـــه موجـــب وحـــی از خـــدای عزیـــز، تحّقـــق پذیرفـــت و  بـــرادری«1، 

هم شـــکلی میـــان هـــر دو تـــن از لحـــاظ درجـــات روحـــی ]و مراتـــب شـــخصّیت[ بـــود؛ چنـــان 

کســـان  ـــه زودی از شـــماری از برجســـتگان خواهیـــد شـــنید؛ و در ایـــن دو روز، میـــان ایـــن  کـــه ب

بـــرادری برقـــرار شـــد:

_ عثمان و عبدالّرحمان بن عوف. _ ابوبکر و عمر. 

یفه.
َ

_ ابوُعَبیدة بن جّراح و سالم غالم ابوُحذ _ َطلحه و زبیر. 

_ معاذ و ثوبان. َکْعب و ابن مسعود.  _ ُاَبّی بن 

یفه.
َ

_ عّمار و ُحذ _ ابوَطلحه و بالل. 

_ َسْعد بن ابی وّقاص و صهیب. _ ابودرداء و سلمان. 

ْنصاری و عبداهلل بن سالم.
َ
_ ابواّیوب أ _ ابوذر و مقداد بن عمرو. 

یه و حباب مجاشعی. _ معاو کنندۀ پیامبر _ .  _ ُاسامه و هند _ حجامت 

_ عایشه و همسِر ابواّیوب. َمه. 
َ
_ فاطمه دختر پیامبر و اّم َسل

کر: 90/6 و 200  یــخ مدینــة دمشــق ابن عســا )الســیرة النبویــه تألیــف ابن هشــام ]108/2 و 109[؛تار

]136/12[؛ ُاْســدالغابه: 221/2 ]277/2[؛ مطالــب الّســؤول: ص18؛ إرشــاد الّســاری فــی شــرح صحیــح 

دّنّیــه: 373/1(�
ّ
البخــاری تألیــف َقْســَطالنی: 227/6 ]467/8[؛ شــرح المواهــب الل

که خواهد آمد. کار دو بار تحّقق یافت، یکی پیش از هجرت؛ و دیگری پنج ماه پس از آن؛ چنان  1. این 

)163(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 176

ی فرمود: »سـوگند به آن  پیامبـر؟ص؟ علـی را پـس از همـه، بـرای خویشـتن باقی نهاد و به و

کـه مـرا بـه حـق برانگیخـت! تـو را واپـس نینداختـم، مگـر بـرای خویشـتن؛ تـو بـرادر و وارث مـن 

هسـتی؛ تـو بـرادر و همـراه مـن هسـتی؛ تـو بـرادر مـن در دنیـا و آخرت هسـتی.«

 ]آری؛ مـن در بـارۀ سـند و مفـاد آن حدیـث مـورد اسـتناد نویسـندۀ الِفَصـل فـی الملـل و 

النحـل سـخن نمی گویـم[ بلکـه می گویـم: شـگفتا از الف زنی و خودسـتایی که انسـان را وادارد 

کـه خـود بـا مفـاد  تـا حدیثـی را جـز آن چـه خـود صحیـح می شـمارد، صحیـح ندانـد؛ حـال آن 

آن حدیـِث ]مـورد اّدعایـش[ آشـنا نباشـد، یـا باشـد و دوسـت بـدارد تـا اّمـت را بـه نادانـی ]و 

اعتـراف  بـدان  اّمـت  همـۀ  کـه  آیـد  حدیثـی  سـراغ  بـه  انـکار  بـا  سـپس  و  بکشـاند؛  گمراهـی[ 

گشته، و آن را باطل  شماَرد. کتاب های صحیح و مسند ثابت  نموده اند و در 

کـور و کر می کند؟ آیا بدین گونه، انسـان بسـیار  گونـه، دوسـتِی چیـزی انسـان را  آیـا بدیـن 

ستم پیشـه و بس نادان آفریده شـده اسـت؟

کـــه بـــرای امیرالمؤمنیـــن ثابـــت اســـت، از ویژگی هـــای  ایـــن بـــرادری بـــه معنـــای خـــاص 

کـــه دروغگـــو  ی آن را اّدعـــا نمی کنـــد، مگـــر ایـــن  کـــس پـــس از و ایشـــان؟ع؟ اســـت و هیـــچ 

کـــه خواهـــد آمـــد. ایـــن ویژگـــی در میـــان  کـــه در روایـــت صحیـــح آمـــده، آن ســـان  باشـــد؛ چنـــان 

ی بـــا آن شـــناخته می شـــده، رواج داشـــت و در محفل هـــا بـــر  کـــه و اصحـــاب هماننـــد لقبـــی 

گوهـــا جریـــان داشـــت و بـــا آن احتجـــاج می شـــد و شـــعِر جـــاری میـــان  گفـــت و  زبان هـــا بـــود و در 

کتابـــی پـــر بـــرگ  یـــم،  گردآور کنـــده در ایـــن موضـــوع را  گـــر مطالـــب پرا  مـــردم، دربردارنـــدۀ آن بـــود. ا

و بار از آن پدید آید؛ اّما پاره ای از آن را برمی گزینیم:

1� رسـول خدا؟ص؟ میـان اصحابـش بـرادری برقـرار نمـود؛ پـس ابوبکـر  را بـا عمـر، و فـالن را 

ی آمـد و گفت: »میان اصحابت بـرادری برقرار  بـا فـالن بـرادر سـاخت. آن گاه، علـی؟ضر؟ نـزد و

کسـی پیونـد بـرادری نبسـتی!« رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »تـو بـرادِر مـن در  نمـودی و میـان مـن و 

دنیا و آخرت هستی.«
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کسان می رسد: امیرالمؤمنین علی؛ عمر بن خّطاب؛ انس بن  سند این حدیث بدین 

ید؛ جابر بن عبداهلل؛  ید بن ابی اوفی؛ عبداهلل بن ابی اوفی؛ ابن عّباس؛ محدوج بن ز مالک؛ ز
ب.1 ید بن ارقم؛ سعید بن ُمَسِیّ ابوذر ِغفاری؛ عامر بن ربیعه؛ عبداهلل بن عمر؛ ابوأمامه؛ ز

َبَغوی: 199/2  تألیف  الّسنه  ِترِمذی: 213/2 ]595/5[؛ مصابیح  الجامع الصحیح  به:  بنگرید 

 ]1098/3[  460/2 اإلستیعاب:  ]16/3[؛   14/3 کم:  حا الصحیحین  علی  المستدرک  ]173/4[؛ 

صول: 
ُ
_ حدیث »برقراری برادری« را از خبرهای ثابت شمرده است _ ؛ تیسیر الوصول إلی جامع األ

ِضره: 167/2  271/3 ]315/3[؛ ِمْشکاُة َمصابیح السنه: حاشیۀ المرقه: 569/5 ]356/3[؛ الّریاض الّنَ

]111/3 و 164[�

در مأخـذ اخیـر )ص212( آمـده اسـت: »از اسـتوارترین دلیل هـا بـر جایـگاه بـزرگ علـی نـزد 

پـس  نمـود؛  ی  بـا و بـرادری«  »برقـراری  در جریـان  پیامبـر  کـه  اسـت  رفتـاری  رسـول خدا؟مص؟ 

آن حضـرت؟مص؟ هـر کـس را در کنـار هماننـد خویـش نهـاد و میـان آن دو الفـت برقـرار فرمـود تا 

کـرد و علـی را بـرای خویشـتن باقـی نهاد و او را ویژۀ خود سـاخت.  کـه ابوبکـر و عمـر را بـرادر  آن 

پس چه افتخار و فضیلتی است این!«

ـْمَطین: باب بیسـتم ]116/1[؛ الفصـول المهّمـه: ص22 و 29 ]ص37[؛  ]نیـز بنگریـد بـه:[ َفرائـُد الّسَ

مـه تألیـف سـبط: ص13 و 15 ]ص24[ _ از ِترِمـذی حکایـت نمـوده کـه ایـن حدیث 
ُ
تذکـرة خـواص األ

را صحیح شمرده است _ ؛ کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب گنجی: ص82 ]ص194[�

صحیـح  و  کوتـاه[  سـند  ]= دارای  عالـی  و  حسـن  حدیـث  »ایـن  اسـت:  گفتـه  گنجـی 

کـه نزدیکـِی جایـگاه علـی نـزد رسـول خدا را بدانـی،... _ تـا پایـان  اسـت؛ پـس هـرگاه خواهـی 

گذشـت. _ « ِضـره  الّریـاض الّنَ کـه از  مطلبـی 

]نیز بنگرید به:[ الّسیرة الّنبوّیه تألیف ابن سّیدالّناس: 200/1-203 ]264/1 و 365[�

بـرادری« پیـش از هجـرت بـوده و سـپس  کـه ایـن همـان »برقـراری  ی تصریـح نمـوده  و

کـه رسـول خدا؟ص؟ میـان اصحابـش از مهاجـران و انصـار،  گویـد  گفتـه اسـت: »ابن اسـحاق 

گر چه واحد است، بنا به نظر ابن  َحْزم در بارۀ تواتر، متواتر شمرده می شود. 1. این حدیث ا

114/3

)165(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 178

بـرادری برقـرار نمـود و فرمـود: ›در راه خـدا، دو به دو پیوند برادری بندید.‹ سـپس دسـت علی 

بـن ابی طالـب را برگرفـت و فرمـود: ›ایـن بـرادر مـن اسـت.‹ از ایـن رو، رسـول خدا و علـی بـرادر 

بودند.«

فـی  المطالـب  أسـنی  ابن َکثیـر: 335/7 ]371/7[؛  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  بـه:[  بنگریـد  ]نیـز 
ص18� الّسـؤول:  مطالـب  ]ص60[؛  ص9  َجـَزری:  أبی طالـب؟ع؟  بـن  علـّی  مناقـب 

نویسندۀ مطالب الّسؤول گوید: »پس میان آنان، دو به دو، پیوند برادری برقرار نمود تا آن ها 

که از لحاظ همانندی  کسـی سـاخت  کس را برادر   را به هم یاری و هم بازویی برانگیزد؛ و هر 

و برابری، به او نزدیک بود.«

]نیز بنگرید به:[ الّصواعق المحرقه: ص73 و 75 ]ص122[؛ تاریخ الخلفاء: ص114 ]ص159[؛ 
دّنّیه: 373/1؛ الطبقات الکبری تألیف 

ّ
اإلصابه: 507/2؛ المواقف: 276/3 ]ص410[؛ شرح المواهب الل

الّسیرة الحلبّیه:  َقَرمانی، در حاشیۀ الکامل: 216/1 ]306/1[؛  ول 
ُ
آثار األ و  شعرانی: 55/2؛ أخبار الدول 

کفایة الطالب  ینی َدْحالن: 325/1 ]155/1[؛  23/2 و 101 ]20/2[؛ در حاشیۀ آن: السیرة النبوّیه تألیف َز

لمناقب علی بن أبی طالب؟ع؟ ِشْنِقیطی: ص34؛ اإلمام علی بن ابی طالب؟ع؟ تألیف استاد محّمد 

رضا: ص21 ]ص6[؛ اإلمام علی بن ابی طالب؟ع؟ ]مج1/ج60/1[ تألیف استاد عبدالفّتاح عبدالمقصود.

گـر ابوبکـر دسـتیار راسـتین پیامبر خدا بـود، همانا علی  ی در صفحـۀ73 گفتـه اسـت: »ا و

ی  کـه محّمد و کـه از او فاصلـه نداشـت و دور نبود، مگر آن گاه  سـایۀ چسـبیده بـه ایشـان بـود 

کنـد و یـا پیشـاهنگ مردانـش باشـد.  گسـیل می کـرد تـا بـر دشـمنانش دیدبانـی  را بـه جایـی 

میـان  و  مـی داد  شـکل  را  خویـش  کوچـک  حکومـت  رسـول خدا  کـه  دوره ای  آغـاز  در  حّتـی 

کـه علـی را، _ نـه دیگـران را _ ،  مهاجـران و انصـار در مدینـه پیونـد برقـرار نمـود، فرامـوش ننمـود 

کـه از سـرزمین های خـود  بـه بـرادری خویـش ویـژه سـازد. ایشـان میـان آن دسـته از اصحابـش 

کـه بـه آنـان پنـاه داده بودنـد، بـرادری  ی بیـرون شـده بودنـد، و اصحـاب سـرزمینی  همـراه و

کـه علـی برادر او در دین باشـد؛ ابوبکر را به بـرادری برنگزید؛ عمر  برقـرار نمـود؛ و چنیـن برگزیـد 

را بـه بـرادری برنگزیـد؛ حمـزه _ شـیر خـود و شـیر خـدا _ را بـه بـرادری برنگزیـد؛ اّمـا بـرای ایـن 
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برادرِی معنوی پس از برادرِی خونی، جواِن دامن پروردۀ خویش را برگزید و او را بر هر دوسـت 

دور و نزدیک ترجیح داد.«

همـۀ ایـن مأخذهـا، بـه اّتفـاق برآننـد کـه رسـول خدا؟ص؟ میـان ابوبکـر و عمر بـرادری برقرار 

نمـود؛ و در آن هـا، از ادعـای ابن  َحـْزم هیـچ وجود و نشـانی نیسـت.

یـد بـن ابی اوفـی گفتـه اسـت: »چـون پیامبـر؟ص؟ میان اصحابـش برادری برقـرار نمود   2� ز

›جانـم از دسـت رفـت و پشـتم شکسـت  گفـت:  بـرادر سـاخت... علـی  و عمـر و ابوبکـر  را 

کـردی، انجـام دادی و دربـارۀ مـن چنـان  کـه  کـه دیـدم در مـورد اصحابـت آن چـه را  گاه  آن 

گذشـت از خطـا[ و  گـر ایـن بـه سـبب خشـم بـر مـن اسـت، پـس رضایت منـدی ]و  نکـردی. ا

کرامـت ورزی تـو را اسـت.‹ رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›سـوگند به آن که مرا به حـق برانگیخت! تو 

را واپـس نیفکنـدم، مگـر بـرای خویشـتن؛ و جایـگاه تـو نـزد من همـان جایگاه هارون اسـت نزد 

موسـی، بـا ایـن تفـاوت کـه پـس از مـن پیامبـری نیسـت؛ و تـو بـرادر و وارث مـن هسـتی.‹ علـی 

کـه پیامبـران  گفـت: ›ای رسـول خدا! از تـو چـه چیـز بـه ارث می َبـرم؟‹ فرمـود: ›همـان چیـز را 

پیـش از مـن بـه ارث نهادنـد.‹ گفـت: ›پیامبـران پیـش از تو چـه چیز به ارث نهادنـد؟‹ فرمود: 

در  مـن،  در قصـر  فاطمـه  تـو همـراه دختـرم  و  را.  پیامبرشـان  و سـّنت  پروردگارشـان  ›کتـاب 

بهشـت، همراهـم هسـتید؛ و تـو بـرادر و همـراه مـن هسـتی.‹ سـپس رسـول خدا؟ص؟ ایـن آیـه را 

تـالوت فرمـود: ›برادرانـی بـر تخت هایـی رویـاروی هـم هسـتند.‹ ]حجـر/47[«

ِضـره: 209/2 ]160/3[؛تاریـخ مدینـة  الّنَ الّریـاض  بـن حنبـل ]ص94[؛  احمـد  )مناقـب علـی؟ع؟ 

ایـن  ی  _ و تألیـف سـبط: ص14 ]ص24[  مـه 
ُ
األ کر: 201/6 ]136/12[؛ تذکـرة خـواص  ابن عسـا دمشـق 

َکْنـُز الُعّمـال: 390/6 ]106/13[؛  یـان آن را ثقـه دانسـته اسـت _ ؛  حدیـث را صحیـح شـمرده و راو

کفایـة الطالـب لمناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ ِشـْنِقیطی: ص35 و 44(�

میــان  رســول خدا؟ص؟  »همانــا  گفته انــد:  ب  ُمَســِیّ بــن  ســعید  و  عبــداهلل  بــن  جابــر   �3

ــد. ســپس  ــرار نمــود و خــود ایشــان و ابوبکــر و عمــر و علــی باقــی ماندن ــرادری برق اصحابــش ب
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ابوبکــر و عمــر را بــرادر ســاخت و بــه علــی فرمــود: ›تــو بــرادر مــن هســتی و مــن بــرادر تــوام؛ پــس 
کســی بــا تــو نبــرد و ســتیز نمــود، بگو:“مــن بنــدۀ خــدا و بــرادر رســول خدا هســتم.” بعــد از تــو  گــر  ا

کس چنین اّدعا نکند، مگر دروغگو باشد.‹« هیچ 

کر ]136/12[؛ کفایـة الطالب فی  )مناقـب علـی؟ع؟ احمـد ]ص78[؛ تاریـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا

مـه تألیـف سـبط: ص14 
ُ
گنجـی: ص82 و 83 ]ص194[؛ تذکـرة خـواص األ مناقـب علـی بـن أبی طالـب 

که سـند آن را ضعیف شـمرده، رد  ]ص22[ _ وی حدیث را صحیح دانسـته و سـخن جّدش را 

نمـوده اسـت _ ؛ الِمرقـاُة فـی شـرِح الِمْشـکاه: 569/5 ]465/10[(

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »جـز  ایـن نیسـت  در لفـظ امیرالمؤمنیـن و َیْعلـٰی بـن ُمـّره آمـده 
کسـی بـا تـو بـه  گـر  کـه تـو را بـرای خـود باقـی نهـادم؛ تـو بـرادر مـن هسـتی و مـن بـرادر تـوام؛ پـس ا
کـس  احتجـاج برخاسـت، بگـو: ›مـن بنـدۀ خـدا و بـرادر رسـول خدا هسـتم.‹بعد از تـو هیـچ 

چنیـن اّدعـا نکنـد، مگـر بسـیار باشـد.«

ــه نقــل از حافــظ ابو َیْعلــٰی  ــال: 154/6 و 399 ]608/11 و 140/13[؛ المســند ]347/1[ ب ــُز الُعّم )َکْن

در مســندش(

گویـد: »رسـول خدا میـان اصحابـش از مهاجران و انصـار برادری  4� محّمـد بـن اسـحاق 
ی سـخنی را بربندیم  برقـرار نمـود و بنـا بـر آن چـه بـه مـا رسـیده _ و پنـاه می بریـم بـه خـدا که بـر و
که نفرموده باشـد! _ فرمود: ›در راه خدا، دو به دو با هم برادر شـوید!‹ سـپس دسـت علی بن 
_ سـرور  رسـول خدا؟مص؟  رو  ایـن  از  اسـت.‹  مـن  بـرادر  ›ایـن  فرمـود:  و  برگرفـت  را  ابی طالـب 
که هم شـأن و همانندی از میان  رسـوالن و پیشـوای پرهیزگاران و فرسـتادۀ پروردگار جهانیان 

بندگان نداشت _ و علی بن ابی طالب؟ضر؟ برادر بودند.«

 226/3 ابن َکثیـر:  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  ]150/2[؛   123/2 ابن هشـام:  تألیـف  النبویـه  )السـیرة 

ص42(� الحدیثّیـه:  الفتـاوی  و  ]90/2[؛   101/2 الحلبّیـه:  الّسـیرة  ]277/3[؛ 

5� امیرالمؤمنیـن از رسـول خدا؟ص؟ نقـل نمـوده اسـت: »تـو بـرادر و مصاحـب و همراه من 
در بهشت هستی.«

َکْنُز الُعّمال: 402/6 ]150/13[(� )تاریخ بغداد خطیب: 268/12؛ 
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6� امیرالمؤمنیـن گفتـه اسـت: »رسـول خدا میـان عمـر  و ابوبکـر بـرادری برقـرار نمود؛ و نیز 

یـد بـن حارثه؛... و میان مـن و خودش.« لـب و ز میـان حمـزة بـن عبدالُمّطَ

عـی در الخلعّیـات؛ و سـعید بـن منصـور در الّسـنن بـا ذکـر سـند آورده انـد؛ 
َ
ایـن خبـر را ِخل

کـه در َکْنـُز الُعّمـال )394/6 ]120/13[( آمـده اسـت. چنـان 

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه علـی؟ضر؟ فرمـود: »تو بـرادر و مصاحب  7� ابن عّبـاس در حدیثـی آورده 

من هسـتی.«

)مسنداحمد:230/1]381/1[؛اإلستیعاب:460/2]1098/3[؛إمتاع األسماع َمْقریزی:ص340؛ 

َکْنُزالُعّمال: 391/6 ]109/13[(

کـه از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اسـت: »بارخدایـا! همـان  گفتـه  8� اسـماء بنـت ُعَمیـس 

بـرادرم  از خاندانـم،  وزیـری  و  بـرای مـن دسـتیار  ›بارخدایـا!  گفـت:  بـرادرم موسـی  کـه  سـان 

هـارون را قـرار ده...‹ مـن نیـز می گویـم: ›بارخدایـا! بـرای مـن دسـتیار و وزیـری از خاندانـم، 

کارم شـریک سـاز؛ تا تو را فراوان  گردان و او را در  ی اسـتوار  برادرم علی را قرار ِده و پشـتم را با و

کـه همانـا تـو، بـه مـا بینایـی!‹« کـی بسـتاییم و بسـیار یـاد نماییـم؛  بـه پا

ِضره: 163/2 ]106/3[(� )مناقب علی؟ع؟ احمد بن حنبل ]ص202[؛ الّریاض الّنَ

9� ابن عّبـاس در حدیـث حّجـت آوری اش بـر مـرد شـامی _ کـه حدیثـی بلنـد و ُپرفایـده 

َمه! آیـا این را می شناسـی؟« گفـت: »آری؛ این 
َ
کـه رسـول خدا فرمـود: »ای اّم َسـل اسـت _ آورده 

گوشـتش بـا  کـه  علـی بـن ابی طالـب اسـت.« رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »آری؛ ایـن علـی اسـت 

گوشـت مـن؛ و خونـش بـا خـون مـن درآمیختـه و جایگاهـش نـزد مـن همـان جایـگاه هـارون 

َمه! ایـن اسـت 
َ
کـه پـس از مـن پیامبـری نیسـت. ای اّم َسـل اسـت نـزد موسـی، بـا ایـن تفـاوت 

علـی: سـرور بزرگ داشته شـده، امیـدگاه مسـلمانان، امیـر مؤمنـان، جایـگاه راز و دانش من، دِر 

کـه بـدان پنـاه آورنـد؛ و همـو  بـر  اهـل بیتـم و نیز برگزیـدگان اّمتـم، وصایت  ]ورود بـه سـوی[ مـن 

دارد و در دنیا و آخرت، برادر من است.«
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َمه با لفظ دیگر، همراه مأخذهای 
َ
)المحاسن و المساوئ: 31/1 ]ص44[(. این حدیث اّم َسل

گذشت. کتاب )337/1 و 338(  آن در همین 

کـه رسـول خدا؟ص؟ در حدیـث آغـاز دعـوت، بـه علـی؟ع؟ فرمـود: »تـو  بـرادر  گذشـت   �10 

و وصّی و جانشینم پس از من هستی.«

بنگرید به: همین کتاب: 286-278/2�

کـه پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر خـم  گذشـت  کتـاب )215/1( از طریـق طبـری  11� در همیـن 

فرمـود: »همانـا علـی بـن ابی طالـب بـرادر و وصـّی و جانشـین مـن اسـت.« و نیـز فرمـود: »ای 

کـه  کـس اسـت  جماعـت مـردم! ایـن بـرادر و وصـّی و دربردارنـدۀ دانـش و جانشـین مـن بـر هـر 

بـه مـن ایمـان آورده اسـت.«

از سـخن ُنَویری ]نهایة األرب: 184/1[ که در همین کتاب )288/1( آوردیم، آشـکار می شـود 

کـه برقـراری بـرادرِی میـان رسـول خدا؟ص؟ و علـی؟ع؟ در روز غدیـر خـم، در روزگاران پیشـین 

موضوعـی مشـهور بوده اسـت.

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »دو هـزار سـال پیـش از  گویـد  ْنصـاری 
َ
12� جابـر بـن عبـداهلل أ

 اهلل؛ محّمـد 
ّ

کـه آسـمان ها و زمیـن آفریـده شـود، بـر دِر بهشـت نوشـته بوده انـد: ›ال الـه اال آن 

رسـول اهلل؛ علـٌی أخـو رسـوِل اهلل )= علـی بـرادر رسـول خدا اسـت.(‹«

ِضـره: 168/2  )مناقـب علـی؟ع؟ احمـد ]ص182[؛ تاریـخ بغـداد خطیـب: 387/7؛ الّریـاض الّنَ

مـه تألیـف سـبط: ص14 ]ص22[؛ مجمـع  الّزوائـد: 111/9؛المناقـب خوارزمـی: 
ُ
]112/3[؛ تذکـرة خـواص األ

أبی طالب؟ع؟فقیـه  بـن  علـّی  مناقـب  از   ]96/1[ ص35  األخبـار:  شـمس  مسـند  ]ص144[؛  ص87 

کر ]تاریخ مدینة دمشـق: 139/12[؛ فیض  َکْنُز الُعّمال: 399/6 ]624/11[ از ابن عسـا ابن َمغاِزلی ]ص91[؛ 

القدیـر: 355/4؛ کفایـة الطالـب لمناقـب علـی بـن أبی طالب ِشـْنِقیطی: ص34؛ مصبـاح الّظالم و بهجة 

األنام فی شرح نیل المرام: 56/2 ]135/2[ از َطَبرانی(

13� امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »پیامبر؟ص؟ مرا جست و جو نمود و در بستانی در حال 
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خواب مرا یافت. با پایش مرا نواخت و فرمود: ›برخیز! پس به خدا سوگند! هرآینه خشنودت 

کنم: تو برادر من و پدر فرزندان من هستی و بر سّنتم و ِطْبق آن نبرد می کنی.‹«

المحرقــه:  الّصواعــق  ِضــره: 167/2 ]111/3[؛  الّنَ یــاض  الّر احمــد ]ص183[؛  )مناقــب علــی؟ع؟ 

کفایــة الطالــب لمناقــب علــی بــن أبی طالــب؟ع؟  َکْنــُز الُعّمــال: 404/6 ]159/13[؛  ص75 ]ص126[؛ 

ص24( ِشــْنِقیطی: 

کـــه پیامبـــر؟ص؟ بـــه علـــی فرمـــود: »ای علـــی! آیـــا  گویـــد  یـــد ُذْهلـــی  14� محـــدوج بـــن ز
ــپس  ــتم؟1... سـ ــن هسـ ــود، مـ ــده شـ ــت فراخوانـ ــه در روز قیامـ کـ ــس  کـ ــتین  ــه نخسـ کـ ــی  ندانـ
گـــری از زیـــر عـــرش نـــدا دهـــد: ›چـــه خـــوب پـــدری اســـت، پـــدرت ابراهیـــم؛ و چـــه خـــوب  ندا

ــی!‹« ــرادرت علـ ــرادری اســـت، بـ بـ

)مناقب علی؟ع؟ احمد ]ص207[؛ مناقب علّی بن أبی طالب فقیه ابن َمغاِزلی ]ص43[؛ الّریاض 

ِضره: 201/2 ]150/3[؛المناقب خوارزمی: ص83 و 234 و 238 ]ص140 و 294 و 301[؛ مسند شمس  الّنَ

مه تألیف سبط: ص13 ]ص21[(
ُ
األخبار: ص32 ]86/1[؛ تذکرة خواص األ

کــه بــه دلیــل وجــود »میســره« و »حکــم« در طریــق  کســی را  ســبط ابن جــوزی ســخن 

گفتــه اســت: »در طریــق   حافــظ داَرُقْطنــی، ایــن حدیــث را ضعیــف شــمرده، رد نمــوده و 

کــه احمــد در فضائــل الصحابــه روایــت نمــوده، میســره و حکــم وجــود ندارنــد؛ و در   حدیثــی 

ی حدیثــی روایــت نمایــد، بایــد  کننــد و چــون و ی   زمینــۀ حدیــث، همــگان از احمــد پیــرو

 بــه درســتی آن بــاور آورد؛ زیــرا او امــام زمــان و دانشــور دوران خویــش بــود و در دانــش نقــل 

کســی در میدانــش بــه هم پایــی کــه   حدیــث بــر همگنــان خویــش برتــری داشــت و ســواری بــود 

 و هم َنَوردی اش نمی رسید.«

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »همانـا خـدای تعالـی در بـارۀ علـی بـه مـن  گویـد  15� ابو َبـْرزه 

بسـپار!‹  ›گـوش  فرمـود:  فرمـا!‹  روشـن  برایـم  را  آن  پـروردگارم!  ›ای  گفتـم:  فرمـود.  سفارشـی 

1. جملـۀ موجـود در متـن کتـاب بـا اندکـی تسـامح نقـل شـده اسـت. آن را بـر اسـاس عبـارت متـن تذکـرۀ سـبط کـه از مآخذ 
کردیـم. )ن.( ایـن سـخن اسـت،  ترجمه 
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گفتـم: ›گـوش سـپردم.‹ پـس فرمـود: ›همانـا علـی پرچـم هدایـت، پیشـوای دوسـتان مـن، نـوِر 

کـه او را  کـه آن را مـالزم تقواپیشـگان نمـودم. هـر  کلمـه ای اسـت  فرمان پذیـران مـن، و همـان 

کـه او را دشـمن بـدارد، مـرا دشـمن داشـته اسـت.  دوسـت بـدارد، مـرا دوسـت داشـته؛ و هـر 

گفـت: ›ای  ی مـژده دادم.  ی مـژده بخـش!‹ آن گاه، علـی آمـد و ایـن را بـه و پـس ایـن را بـه و

گنـاه  گـر مـرا عـذاب فرمایـد، بـه سـبب  رسـول خدا! مـن بنـدۀ خداونـد و در ِملـک او هسـتم؛ ا

کـه بـه مـن مـژده دادی، بـه انجـام رسـاَند، پـس خداونـد بـر مـن سـزاوارتر   گـر آن را  مـن اسـت؛ و ا

›بارخدایـا! دل علـی را صیقـل ده و ایمـان را بهـاِر دلـش  گفتـم:  ]از خـود مـن[ اسـت.‹ مـن 

کـه بـه زودی، خـدا  کـردم.‹ سـپس بـه مـن خبـر رسـید  گـردان!‹ خـدا فرمـود: ›در حـق او چنیـن 

کـه هیـچ یـک از اصحاِب مرا به آن  ویژه نسـاخته اسـت. گفتم: ›ای  او را بـه بالیـی ویـژه سـازد 

کـه پیـش از ایـن  ی بـرادر و مصاحـب مـن اسـت.‹ فرمـود: ›ایـن چیـزی اسـت  پـروردگارم! و

گردنـد.‹« گشـته: او خـوْد آزمایـش شـود و دیگـران هـم بـه او آزمـوده  تقدیـر 

َفرائــُد  ]167/9[؛   449/2 ابن ابی الحدیــد:  تألیــف  البالغــه  نهــج  شــرح  67/1؛  األولیــاء:  )ِحلیــة 

کفایــة  ــْمَطین: بــاب ســی و پنجــاه ]151/1[ بــه دو طریــق؛ المناقــب خوارزمــی: ص245 ]ص303[؛  الّسَ

الطالــب فــی مناقــب علــی بــن أبی طالــب گنجــی: ص95 ]ص215[؛ ُنْزَهــُة الَمجاِلــس: 241/2 ]208/2[(�

16� در خطبـۀ پیامبـر؟ص؟ آمـده اسـت: »ای مـردم! شـما را سـفارش نمایـم بـه دوسـتِی 

را  ی  و مؤمـن  جـز  ابی طالـب؛  بـن  علـی  پسـرعمویم  و  بـرادرم  مـن،  بـا  خویشـاوندی  صاحـِب 

ی را دوسـت بـدارد، بـا مـن  کـه و دوسـت نمـی دارد و جـز منافـق بـا او دشـمنی نمی کنـد؛ هـر 

کـه بـا مـن دشـمنی  کنـد، بـا مـن دشـمنی نمـوده؛ و هـر  کـه بـا او دشـمنی  یـده و هـر  دوسـتی ورز

کنـد، خداونـد عذابـش نمایـد.«

مــه تألیــف ســبط: ص17 ]ص28[؛ شــرح 
ُ
)مناقــب علــّی؟ع؟ احمــد ]ص45[؛ تذکــرة خــواص األ

ذخائــر  ]166/3[؛   212/2 ِضــره:  الّنَ یــاض  الّر ]172/9[؛   451/2 ابن ابی الحدیــد:  تألیــف  البالغــه  نهــج 

ص91(� العقبــی: 

یـد، و داوری بردنشـان نزد رسـول خدا؟ص؟  یـدن علـی و جعفـر  و  ز 17� در حدیـث فخرورز
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تألیـف  من هستی.«)شـرح نهج البالغه  ویـژۀ  و  »توبـرادرم  علـی  فرمـود:  بـه   پیامبـر؟ص؟  کـه  آمـده 

 ابن ابی الحدید: 39/3 ]117/11[(

گفته است: »همۀ محّدثان، این روایت را پذیرفته اند.« همو 

که از رسـول خدا؟ص؟ خطاب به علی شـنیده اسـت:  18� ابوذّر ِغفاری در حدیثی آورده 

که پس از خویش بر جای می نهم.« کسی هستی  »و تو برادرم و دستیار و وزیرم و بهترین 

گذشت. که همۀ حدیث و مأخذهایش  کتاب: 313/2  بنگرید به: همین 

 19� سلمان فارسی گوید که از پیامبر؟ص؟ شنیده است: »همانا برادرم و دستیار و  وزیرم 

که پس از خویش بر جای می نهم، علی بن ابی طالب است.« کسی  و بهترین 

)المناقب خوارزمی: ص67 ]ص112[(

20� بالل بن حمامه در حدیث ازدواج علی و فاطمه _ سالم اهلل علیهما و آلهما _ از رسول خدا؟ص؟ 

روایت نموده است: »در بارۀ برادرم و پسرعمویم، مژده ای از سوی پروردگارم به من رسید... 

گشتند.« پس برادرم و دخترم، رهایی بخِش مردان و زنانی از اّمت من، از دوزخ 

کتاب: 316/2� بنگرید به: همین 

گواه  21� عبداهلل بن عمر در حدیثی از رسـول خدا؟ص؟ آورده اسـت: »بارخدایا! ایشـان را 

بـاش. بارخدایـا! مـن ابـالغ نمـودم: ایـن، بـرادر و پسـرعمو  و دامـاد و پـدِر فرزنـدان مـن اسـت. 

ی دشـمنی نمایـد، بـا چهـره در آتـش انـداز!« کـه بـا و بارخدایـا! هـر کـس را 

)َکْنُز الُعّمال )154/6 ]609/11[ به نقل از ابن نّجار، و شیرازی در األلقاب(

22� عبــداهلل بــن عمــر در حدیثــی از پیامبــر؟ص؟ آورده اســت: »ای علــی! آیــا خشــنودت 

گفــت: »آری؛ ای رســول خدا!« فرمــود: »تــو بــرادر و دســتیار و وزیــر مــن هســتی و َدیــن  نکنــم؟« 

مرا ادا می کنی و وعده های من به دیگران را به جا می آوری.«

)مجمـع الزوائـد هیثمـی: 121/9 از َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 321/12[ و 122 از ابو َیْعلـٰی ]مسـند أبـی 

َکْنـُز الُعّمـال: 155/6 ]610/11[( َیْعلـٰی: 402/1[؛ 
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گری از  23� در حدیـث معـراج، از رسـول خدا؟ص؟ آمـده اسـت: »پـس چـون بازگشـتم، ندا

پشـِت پـرده نـدا داد: ›چـه خـوب پـدری اسـت، پـدرت ابراهیـم؛ و چـه خـوب بـرادری اسـت، 

ی پذیـرا بـاش و بـه آن عمـل نمـا!‹« بـرادرت علـی. پـس سـفارش بـه نیکـی را دربـاره و

َکْنُز الُعّمال: 161/6 ]634/11 و 235/13[( ْمَطین: باب بیستم ]109/1[؛  )َفرائُد الّسَ

24� امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حدیثـی از رسـول خدا؟ص؟ آورده اسـت: »در روز قیامـت، جـز 

کسـی سـواره نیسـت؛ و مـا چهـار نفریـم:... و بـرادرم علـی بـر شـتری مـاده از ماده شـتران  مـا 

بهشـت سـوار، و در دسـتش پرچـم سـتایش اسـت.«

گنجــی: ص77  کفایــة الطالــب فــی مناقــب علــی بــن أبی طالــب حافــظ  یــخ بغــداد: 112/11؛  )تار

الُعّمــال: 402/6 ]153/13[( َکْنــُز  ]ص183[؛ 

اســـت:  آورده  _ ســـالم اهلل علیهمـــا _  فاطمـــه  و  علـــی  ازدواج  در حدیـــث  ابن عّبـــاس   �25

کوبیـــد. پـــس اّم  َایَمـــن بـــه ســـوی او بیـــرون آمـــد. پیامبـــر فرمـــود:  »رســـول خدا؟ص؟ بیامـــد و در را 

کـــه دختـــرت را بـــه  گفـــت: ›چگونـــه او بـــرادر تـــو اســـت، حـــال آن  کـــن!‹  ›بـــرادرم را خبـــر 

همســـری اش درآورده ای؟‹ پیامبـــر فرمـــود: ›همانـــا او بـــرادر مـــن اســـت.‹«

)خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تألیف نسـائی: ص32 ]ص139؛ السـنن الکبـری: 144/5[؛ الّریاض 

ِضره: 181/2 ]127/3[؛ الّصواعق المحرقه: ص84 ]ص142[( الّنَ

کـه امیرالمؤمنیـن بـر بسـتر پیامبر قـرار گرفت تا او  26� در حدیـث لیلـة المبیـت ]= شـبی 

گذشـت: »پـس خداونـد بـه جبرئیـل و میکائیـل وحـی فرمـود:  را از دسیسـۀ دشـمنان برهانـد[ 

ی و محّمد برادری برقرار نمودم؟‹« که میان و ›پس چرا همانند علی بن ابی طالب نبودید 

بنگرید به: همین کتاب: 48/2�

کـه جبرئیـل ]خطـاب به پیامبر  27� در حدیـث معـراج، از َنَسـفی و جـز  او روایـت گشـته 

کـرم؟ص؟[ گفـت: »همانـا خداونـد تعالـی بـر زمیـن نظر افکْند و تـو را از میـان آفریدگانش برگزید  ا

 و بـه پیامبـرِی خویـش برانگیخـت؛ سـپس بـار دوم بـر آن نظـر افکْنـد و بـرای تـو  بـرادر و وزیـر 

)174(
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گفتـم:  گویـد:[  و مصاحبـی برگزیـد؛ سـپس دختـرت فاطمـه را بـه همسـرِی او درآوْرد. ]پیامبـر 

›ای جبرئیـل! ایـن مـرد کیسـت؟‹ گفت:›بـرادرت در دو سـرا، و پسـرعمویت در َنَسـب: علـی 

بـن ابی طالـب.‹« )ُنْزَهـُة الَمجاِلـس: 223/2(

ی  کـــه و 28� َطَبرانـــی ]المعجـــم الکبیـــر: 319/1[ بـــا ســـند خویـــش از رســـول خدا؟ص؟ آورده 

کـــه تـــو بـــرادر مـــن هســـتی و مـــن بـــرادر تـــوام؟«  بـــه علـــی؟ع؟ فرمـــود: »آیـــا خشـــنود نمی شـــوی 

)مجمـــع  الّزوائـــد: 131/9(

کـه رسـول خدا؟ص؟ در بیمـاری اش فرمـود: »بـرادرم را نـزد مـن  گویـد  29� عبـداهلل بـن عمـر 

ی گردانیـد. سـپس فرمود: »برادرم  ی رو ی فراخواندنـد و او از و فراخوانیـد!« پـس ابوبکـر را نـزد و

ی گردانید. سـپس فرمود:  ی رو ی فراخواندنـد و او از و را نـزد مـن فراخوانیـد!« پـس عمـر را نـزد و

گردانیـد.  ی  ی رو ی فراخواندنـد و او از و »بـرادرم را نـزد مـن فراخوانیـد!« پـس عثمـان را نـزد و

ی فراخواندنـد.  سـپس فرمـود: »بـرادرم را نـزد مـن فراخوانیـد!« پـس علـی بـن ابی طالـب را نـزد و

ی شـد.  گـو بـا[ و پـس او را بـا پارچـه ای پوشـاْند و بـه سـوی او سـر خـم نمـود و مشـغوِل ] گفـت و 

گفـت: »مـرا هـزار در از  گفتنـد: »پیامبـر چـه فرمـود؟«  ی بیـرون آمـد، بـه او  چـون علـی از نـزد و

کـه هـر در بـه سـوی هـزار در گشـوده می شـود.« دانـش تعلیـم فرمـود 

کامـل  ایـن حدیـث را حافـظ ابن َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال:450/2[ از ابو َیْعلـٰی، از 

ِهْیَعـه، تـا پایـان سـند آورده و ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 59/7 ]396/7[( آن 
َ
بـن َطلحـه، از ابن ل

ِهْیَعه در سـند 
َ
کـه ایـن حدیـث به سـبب وجـود ابن ل کـرده  را یـاد نمـوده و از ابن َعـدّی حکایـت 

یـده اسـت. گفتـه، غفلـت ورز ی  آن، ضعیـف اسـت و از آن چـه احمـد بـن حنبـل در بـارۀ و

بنگرید به: همین کتاب: 77/1�

30� عبداهلل بن عمر  از  رسول خدا؟ص؟ نقل کرده است: »علی در دنیا و آخرت برادر من است.«

ایـن خبـر را َطَبرانـی؛ و سـیوطی )الجامـع الّصغیـر: 140/2 ]176/2[( بـا ذکـر سـند آورده انـد 

ی )فیـض القدیـر: 355/4( پس از ذکـر این حدیث،  و سـیوطی آن را حسـن شـمرده اسـت. ُمنـاو
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کـه رسـول خدا؟ص؟ در روز دوشـنبه مبعـوث  گفتـه اسـت: »چگونـه ]چنیـن نباشـد؟[ حـال آن 

گـزاْرد و هفـت سـال پنهانـی نمـاز می خواْنـد،  شـد و علـی در روز سه شـنبه اسـالم آوْرد و نمـاز 

که َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 320/1[ از ابورافع روایت نموده است.«  چنان 

کـه هم شـکلی و هماننـدی در بـرادری میـان خـود و علـی _ صّلـی اهلل  مـراد پیامبـر آن بـوده 

علیهمـا و آلهمـا _ را بیـان نمایـد.

31� رســـول خدا؟ص؟ در حدیثـــی فرمـــود: »خـــدای تعالـــی از نام هـــای خویـــش، نام هایـــی 

مـــا مشـــتق نمـــود: خـــدای؟زع؟ محمـــود اســـت و مـــن محّمـــد؛ خـــدا اعلـــی اســـت   بـــرای 

و برادرم علی.«

ـْمَطین: بـاب دوم ]41/1[( از طریق ابو ُنَعیم  وئـی در )َفرائُد الّسَ ایـن روایـت را شیخ اإلسـالم حّمُ

و نطنزی، با ذکر سند آورده است.

32� انس بن مالک گوید که رسول خدا؟ص؟ بر منبر فراز آمد و فراوان سخن گفت و سپس 
گفت: »هان ای  کجا است؟« پس علی به سوی وی برَجست و  فرمود: »علی بن ابی طالب 
دو  میان  و  چسبانید  خویش  سینۀ  به  را  او  پیامبر  آن گاه،  هستم.«  جا  این  من  رسول خدا! 
چشمش را بوسید و با بلندترین صدایش فرمود: »ای جماعت مسلمانان! این برادر و پسرعمو 
گوشت و خون و موی من است؛ این پدِر دو سبطم، حسن و حسین،  و داماد من است؛ این 
این شیر  وامی گشاید؛  از من  را  اندوه ها  که  کسی  این است  بهشتی، است؛   سروران جوانان 
و شمشیر خدا در زمین بر دشمنان خداوند است. لعنت خدا و لعنت کنندگان، بر کسی که با 

وی دشمنی کند؛ خداوند از چنین کسی بیزار است و من نیز  از او بیزارم.«

کـه در ذخائـر العقبـی  ایـن حدیـث را ابوَسـْعد در شـرف الّنبـّوه بـا ذکـر سـند آورده، چنـان 

اسـت. آمـده  )ص92( 

33� از ُزْهری در حدیثی در بارۀ جنگ َجَمل آمده اسـت: »عایشـه به مردی از بنی ضّبه 

کـه افسـار شـتر َنـر  یـا شـتر هشت سـالۀ او را گرفتـه بـود، گفـت: ›علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ را کجا 

کـرده اسـت.‹ عایشـه  گفـت: ›او آن جـا ایسـتاده، سـرش را بـه سـوی آسـمان بلنـد  می بینـی؟‹ 

121/3



189 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

کرد و گفت: ›چه شبیه است به برادرش!‹ مرد َضّبی گفت: ›برادر او کیست؟‹عایشه  نگاه 

کـه برادر  کـه بـا مـردی بجنگم  گفـت: ›رسـول خدا؟ص؟ �‹ مـرد گفـت: ›پـس دیگـر خـود را نبینـم 

ی را از دسـتش فروافکْنـد و بـه  رسـول خدا _ علیـه الّصـالة و الّسـالم _ اسـت!‹ پـس افسـار شـتر  و

ی نمود.« )المحاسـن و المسـاوئ: 35/1 ]ص49[( سـوی علی رو

بـرادر  و  خـدا  بنـدۀ  »منـم  فرمـود:  علـی؟ضر؟  کـه  گویـد  اسـدی  عبـداهلل  بـن  عّبـاد   �34

کسـی اّدعـا نکنـد. مـن  رسـول خداوند، و منـم صّدیـق بـزرگ؛ و ایـن را پـس از مـن جـز دروغگـو 

گروهـی از حافظـان: ایـن را پـس از مـن،  هفـت سـال پیـش از مـردم ایمـان آوردم. _ در عبـارت 

گزاردم.« جز دروغگوی افترازن اّدعا نکند _ و من هفت سال پیش از مردم نماز 

)خصائـص امیرالمؤمنیـن تألیـف نسـائی: ص3 ]ص24[؛ السـنن الکبـری: 106/5[؛ الّسـّنة تألیـف 

ابن ابی عاصـم ]ص854[؛ سـنن ابن ماجـه: 57/1 ]44/1[؛ معرفـة الصحابـه تألیـف ابو ُنَعیم؛ الِعقد الفرید: 

ِضـره: 155/2 ]100/3[؛  275/3 ]123/4[؛ تاریـخ األمـم و الملـوِک طبـری: 312/2 ]310/2[؛ الّریـاض الّنَ

از   ]228/13[  257/3 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]1098/3[؛   460/2 اإلسـتیعاب: 

ـْمَطین: بـاب چهـل  طریـق حافـظ ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف:62/12 و 65[، بـه صـورت مسـند؛ َفرائـُد الّسَ

گفتـه اسـت: »علـی در بسـیاری از هنگام هـا چنیـن  و نهـم ]248/1[؛ مطالـب الّسـؤول: ص19 _ او 

النهایـه تألیـف ابن َکثیـر: 335/7  کر ]140/12[؛البدایـة و  تاریـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا می گفـت.« _ ؛ 
َکْنـُز الُعّمـال: 394/6 ]122/13[ از ابن ابی  َشـیبه و نسـائی و ابن ابی  عاصـم و عقیلـی ]الضعفـاء  ]371/7[؛ 

کـم ]المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 121/3[ و ابو ُنَعیـم( الکبیـر: 137/3[ و حا

که فرموده است: »من بندۀ خدا  که از علی؟ع؟ بر منبر شنیده  گوید  ید بن وهب  35� ز

و برادر رسول او هستم؛ این را هیچ کس پیش از من نگفته و هیچ کس نیز  پس از من نگوید، 

نیز  »من  گفت:  و  برخاست  ی  و سوی  به  مردی  پس  باشد.«  افترازن  یا  دروغگو  که  آن  مگر 

ی  ی آمدند و پارچه ای بر و که این می گوید.« آن گاه، بر زمین زده شد و قوم و گویم  همین را 

گفتند: »نه.« ی بود؟«  کشیدند. از آنان پرسیده شد: »آیا این حالت پیش از این نیز در و

َکْنـُز الُعّمـال: 396/6 ]129/13[ از ابویحیـی، از  ـْمَطین: بـاب چهـل و چهـارم ]227/1[؛  )َفرائـُد الّسَ

)176(
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طریـق حافـظ عدنـی، کـه در آن آمـده اسـت: »پـس مـردی چنان گفـت و دچار دیوانگی شـد.«؛ 

گـون  گونا گویـد: »مـا ایـن حدیـث را از وجه هـای  ی  اإلسـتیعاب: 460/2 بـدون دنبالـۀ حدیـث( و

کـه رسـول خدا؟ص؟ میـان مهاجـران و سـپس میـان مهاجـران و انصـار، بـرادری  روایـت کرده ایـم 

برقـرار نمـود و در هـر دو، بـه علـی فرمـود: ›تـو در دنیـا و آخـرت برادر من هسـتی.‹ پـس به همین 

سبب، این سخن و همانندهای آن بر  زبان علی؟ضر؟ جاری می شد.«

کـه در حضـور همـگان، در خطبـه ای فرمود: »منم  36� معـاذه از علـی؟ع؟ روایـت نمـوده 

کبـر و فـاروق اعظـم. هفـت سـال پیش از مـردم نماز  بنـدۀ خـدا و بـرادر رسـولش؛ منـم صّدیـق ا

گـزاردم و پیـش از اسـالم آوردن ابوبکـر اسـالم آوردم و قبـل از ایمـان او مؤمن شـدم.«

بـــه: همیـــن  بنگریـــد  نیـــز   )شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن ابی الحدیـــد: 257/3 ]228/13[(� 

کتاب: 313/2�

که پیش از من کسـی  گویم  که از علی شـنیده اسـت: »هرآینه سـخنی  گوید  37� حّیان 

کـه دروغگـو باشـد: ›مـن بنـدۀ خـدا  گفـت، مگـر آن  کسـی نخواهـد  نگفتـه و پـس از مـن نیـز 

گرفتـم؛   و بـرادر رسـول او و وزیـر پیامبـر رحمـت هسـتم؛ سـرور زنـان ایـن اّمـت را بـه همسـری 

ْمَطین: باب پنجاه و هفتم ]311/1[( و برتریِن اوصیایم.‹« )َفرائُد الّسَ

کـه می گفـت: »مـن بنـدۀ خـدا   38� علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ نـزد ابوبکـر آورده شـد، حـال آن 

گفت: »من به خالفت سـزاوارتر  کن!«  گفتند: »با ابوبکر بیعت  و برادر رسـول خداوندم.« به او 

کنید.«)اإلمامة  که شـما با من بیعت  از شـمایم؛ با شـما بیعت نمی کنم و شایسـته تر آن اسـت 

و الّسیاسه: ص12 و 13 ]18/1[(

گواه خواهـِی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز شـورا،  39� ابوطفیـل عامـر بـن واثلـه در حدیـث 

گـواه می گیـرم: آیـا در میـان شـما، جز من  کـه علـی فرمـود: »شـما را بـه خـدا سـوگند داده،  آورده 

که میان  گاه  کرده باشـد، آن  که رسـول خدا؟ص؟ میان او و خودش برادری برقرار  کسـی هسـت 

کید، چنین نیست.« گفتند: »به تأ مسلمانان پیوند برادری بست؟« 
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گواه خواهـی  ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: 460/2 ]1098/3[( تنهـا همیـن بخـش از حدیـث 

نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد  کـه  اسـت  از حدیـث  ایـن همـان بخـش  و  آورده  ذکـر سـند  بـا  را 

البالغـه: 61/2 ]167/6[( آن را صحیـح دانسـته و از روایت هـای مسـتفیض شـمرده اسـت. مـا 

کتـاب )159/1-163( آوردیـم. طریق هـای ایـن حدیـث را در همیـن 

گفتنـد: »بـه  کـه عمـر از علـی جویـا شـد. بـه او  40� حافـظ داَرُقْطنـی بـا ذکـر سـند آورده 

کار یافتنـد و سـاعتی  یـم.« پـس او را در حـال  گفـت: »نـزد او برو کشـتزار خـود رفتـه اسـت.« 

ی گفت: »ای امیرالمؤمنین!  گو نشستند. علی به و کردند. آن گاه، به گفت و  کار  ی  همراه و

گروهی از بنی اسرائیل نزد تو  آیند و یکی از ایشان به تو بگوید: ›من پسرعموی موسی؟ع؟  گر  ا

هسـتم.‹ آیـا در نظـر تـو بـر همراهانـش امتیاز ویژه دارد؟« عمر گفـت: »آری.« علی گفت: »پس 

بـه خـدا سـوگند! مـن بـرادر و پسـرعموی رسـول خدا؟ص؟ هسـتم.« عمـر ردای خویـش را از تـن 

کـه جـدا شـویم، تـو  را جز  َکنـد و بگسـتْرد و ]بـه احتـرام[ گفـت: »نـه؛ بـه خـدا سـوگند! تـا آن گاه 

جمـع[  ]آن  تـا  بـود  نشسـته  ردا  آن  بـر  همچنـان  علـی  و  بـود.«  نخواهـد  نشسـتن  جـای  ایـن، 

کنده شدند. )الّصواعق المحرقه: ص107 ]ص179[(� پرا

گفت:  ّیه  که آن حور ّیه ای بهشـتی آمده اسـت  41� از رسـول خدا؟ص؟ در حدیثی، از حور

»مـن آن پسـندیده  ام کـه خداونـد مـرا برگزیـده اسـت. خـدای جّبـار مـرا از سـه گونـه چیـز آفریـد: 

کافـور؛ و فـرودم را از ُمشـک؛ و ]ِگل[ مـرا بـا آب زندگانـی سرشـت   فـرازم را از عنبـر؛ میانـم را از 

و سـپس فرمـود: ›بـاش!‹ و مـن پدیـد آمـدم. خداونـد مرا بـرای برادرت و پسـرعمویت، علی بن 

ابی طالـب، آفریـد.« )ذخائر العقبی: ص90(

گذشت: یة بن ابی سفیان  42� در نامۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به معاو
محّمِد پیامبر، برادر و هم اصل من است و حمزۀ سّیدالّشهدا عمویم.

بنگرید به: همین کتاب: 30-25/2�

کـــه چنیـــن می ســـرود  گویـــد: »از علـــی؟ع؟ شـــنیدم   43� جابـــر بـــن عبـــداهلل انصـــاری 
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گوش می داد: ی را  و رسول خدا؟ص؟ نیز شعر و

مـن بـرادِر مصطفـی هسـتم و در نسـبم تردیـدی نیسـت. بـا ]عنایـت[ وی پـرورش یافتـم و دو 

سـبطش، فرزنـدان مـن هسـتند.

جّد من و او یک تن است. فاطمه نیز همسر من است؛ و این سخن، سخِن دروغزنان نیست.

کـه همـۀ مـردم در سـیاهی گمراهـی و شـرک و تیره بختـی بـه  درحالـی پیامبـر را تصدیـق نمـودم 

سـر می بردنـد.

ستایش از سِر سپاس خداوند را که یکتا است و به بندگان احسان می کند و بقایش ابدی است.

گفتی.‹« ی فرمود: ›ای علی! راست  پس پیامبر؟ص؟ به و

المصطفـی  فضائـل  فـی  الّسـمطین  درر  نظـم  ]226/1[؛  چهـارم  و  چهـل  بـاب  ـْمَطین:  الّسَ )َفرائـُد 

کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب  والمرتضـی والبتـول و الّسـبطین تألیـف زرنـدی: ص96؛ 

کر  ابن عسـا دمشـق  مدینـة  تاریـخ  ]ص157[؛  ص95  خوارزمـی:  المناقـب  ]ص196[؛  ص84  گنجـی: 

ص11( السـؤول:  مطالـب  ]137/13[؛   398/6 الُعّمـال:  َکْنـُز  ]397/12[؛ 

که علی در زمان زندگانی رسول خدا؟ص؟ می گفت: »همانا خدای  گفته  44� ابن عّباس 

گـر بمیـرد یـا کشـته شـود ...؟‹]آل عمـران/144[ هرآینـه بر سـِر همـان چیز  تعالـی می فرمایـد: ›آیـا پـس ا

کـه پیامبـر جنگیـده، می جنگـم تـا بمیـرم. بـه خـدا سـوگند! همانا من بـرادر و وصـّی و وارث او 

که به او سـزاوارتر از من باشـد؟« کیسـت  _ وارث دانش او _ و پسـرعمویش هسـتم. پس 

)مناقـب علـی؟ع؟ احمـد ]ص116[؛ خصائـص امیرالمؤمنین؟ع؟ تألیف نسـائی: ص18 ]ص83 ؛ 

کـم: 126/3 ]136/3[ _ او و ذهبـی ایـن  السـنن الکبـری: 125/5[؛ المسـتدرک علـی الصحیحیـن حا

ِضـره: 226/2 ]181/3[؛ ذخائـر العقبـی: ص100؛ َفرائـُد  حدیـث را صحیـح شـمرده اند _ ؛ الّریـاض الّنَ

ـْمَطین: بـاب چهـل و چهـارم ]225/1[؛ مجمـع الزوائـد: 134/9؛ ]المعجـم الکبیـر: 107/1[( )از طریـق  الّسَ

یان حدیث صحیح هستند.« یان این حدیث، راو َطَبرانی( در مأخذ اخیر آمده است: »راو

گـر از لحـاظ اسـالم باشـد، هرآینه علی  45�  َعـدّی بـن حاتـم در خطبـۀ خویـش گفـت: »ا

برادر پیامبر خدا و سرور و سرآمد در اسالم است.«)َجمَهرة خطب العرب: 202/1 ]379/1[(
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تفســیر  و حدیــث  »اهــل  گویــد:  المجالــس: ص149 ]ص266[(  )عرائــس  َثْعلبــی در   �46

بــر وی  بهشــت، صندوقــی  از  نمــود، خداونــد  زمیــن هبــوط  بــر  آدم؟ع؟  کــه چــون  گفته انــد 

کــه در آن، تصویرهــای پیامبــران از فرزنــدان وی بــود و نیــز خانه هایــی بــه شــمارۀ  فروفرســتاد 

کــه از یاقــوت ســرخ بــود...  رســوالِن آنــان قــرار داشــت. واپســیِن ایــن خانه هــا، خانــۀ محّمــد بــود 

کــه شمشــیر برکشــیده اش را  و در برابــر محّمــد، علــی بــن ابی طالــب _ کــّرم اهلل وجهــه _ قــرار داشــت 

کــه بــا  بــر دوش خــود نهــاده و بــر پیشــانی اش نوشــته شــده بــود: ›ایــن بــرادر و پســرعموی او اســت 

گشــته اســت.‹« ــاری از جانــب خــدا تأییــد  ی

یه آمده است: »نخستین کسی که دعوت پیامبر  47� در نامۀ محّمد بن ابی بکر  به معاو

کـرد و ایمـان آوْرد و پیامبـر را تصدیـق نمـود و اسـالم آوْرد  ی   را اجابـت نمـود و بـه سـوی خـدا رو

و بـه حـق تسـلیم شـد، بـرادر و پسـرعموی او، علـی بن ابی طالـب، بود.« )وقعة صّفیـِن ابن   ُمزاِحم: 

هب: 59/2 ]21/3[(
ّ

ص133 ]ص118[؛ ُمـروج الذ

گفـت:  گویـد: »از حسـن بصـری در بـارۀ علـی؟ع؟ پرسـیدند.  48� ابـان بـن ابی عّیـاش 

ی دارای پیشینه، فضیلت، دانش، حکمت، فقه، اندیشه، مصاحبت  ›در بارۀ او چه گویم؟ و

ی قضـاوت، و خویشـاوندی با پیامبـر  بود...   بـا پیامبـر، دلیـری، سختکوشـی، پارسـایی، نیـرو

و همانـا رسـول خدا؟ص؟ بـه فاطمـه؟اهع؟ فرمـود:“ تـو را به همسـرِی بهترین کس از اّمتـم درآوردم.” 

ی بهتـر از علـی بـود، او را اسـتثنا می نمـود. نیـز هرآینـه رسـول خدا میـان  گـر در اّمـت و پـس ا

اصحابش برادری برقرار نمود و میان علی و خود پیوند برادری بست. پس رسول خدا؟ص؟ هم 

 خود، بهتریِن مردم بود و هم بهترین برادر را داشـت.‹« )شـرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید:

)]96/4[ 369/1 

گفـــت: »ای مـــردم! بـــرادِر پیامبرتـــان  49� عّمـــار بـــن یاســـر در بصـــره، ضمـــن خطبـــه ای 

ـــرد بســـیج می کند.«)شـــرح نهـــج البالغـــه  ـــه نب ـــاری دیـــن خـــدا، ب ـــرای ی و پســـرعموی او، شـــما را ب

تألیف ابن ابی الحدید: 293/3 ]14/14[(
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یـة  معاو بـه  نامـه ای  در  عـاص  ْبـِن  َعْمـِرو  کـه  گذشـت   )201/1( کتـاب  همیـن  در   �50

بـه ظلـم  بـرادِر رسـول خدا و وصـّی او، را  کـه ابوالحسـن،  اّمـا ایـن   بـن ابی سـفیان نوشـت: »و 

کـه او  کـرده ای  و حسـدورزی بـر عثمـان نسـبت داده ای و صحابـه را فاسـق خوانـده ای و اّدعـا 

ی در گمراهـی اسـت.« ایشـان را بـر قتـل عثمـان تحریـک نمـود، دروغ و فـروَرو

م بودنــش بــرای امیرالمؤمنیــن، و نیــز 
ّ
بــه ســبب مشــهور بــودن ایــن افتخــاِر بازمانــده و مســل

کردنــش از هماننــدی و مشــابهت علــی   بــه جهــت اهّمّیــت بــزرگ آن نــزد اّمــت و حکایــت 

و رســول خدا؟ص؟ در فضیلــت، مــردان شــعر و ادب از صحابــه و تابعیــن، همچــون َحّســان بــن 

ی از ایشــان: شــاعران ســده های بعــد، از شــیعه و ســّنی، تــا امــروز  ثابــت و نجاشــی، و بــه پیــرو

کــه مــا بــرای رعایــت اختصــار، از همــۀ آن  یخته انــد  ایــن مضمــون را برگرفتــه و در بوتــۀ نظــم ر

کتــاب  ــه الی بخش هــای  ــه خواننــدگان در الب شــعرهای اعجــاب آور چشــم می پوشــیم. البّت

گاه می شوند. ما به بسیاری از این شعرها آ

بنگرید به: همین کتاب: 40/2 و 43 و 115 و 218 و 226 و 229 و 286 و 291 و 292 و 293 و 330 

و 350؛ 66/3�

مـان 
ّ
متکل »غالـب  اسـت:  گفتـه   ]182/4[ النحـل  و  الملـل  فـی  الِفَصـل  نویسـندۀ  دهـم( 

ک1 و جـز آن دو می گویند  گردش ابوعلی صـّکا رافضـی، همچـون هشـام بـن حکـم کوفـی و شـا

کـه علـم خـدای تعالـی حـادث اسـت و او چیزی نمی دانسـت تا آن که علم را بـرای خود پدید 

ف آورده 
ّ

آوْرد؛ و ایـن کفـِر آشـکار اسـت. همچنیـن هشـام در حیـن مناظره اش با ابوهذیـل عال

کـه پـروردگارش هفـت وجـب _ بـه انـدازۀ وجـب خـود او _ اسـت؛ و ایـن نیـز کفِر آشـکار اسـت. 

گوشـت  کـه پـروردگارش دارای  مـان بـزرگ رافضیـان، اّدعـا نمـوده 
ّ
 نیـز داوود جـوازی، از متکل

و خون، به صورت انسان است.«

ی محّمد بن خلیل بغـدادی، از  ک اسـت. و 1. در الِفَصـل فـی الملـل و النحـل چنیـن آمـده؛ اّمـا درسـت آن، ابوجعفـر سـّکا
مـان برجسـتۀ شـیعه در سـدۀ سـوم اسـت. بنگریـد بـه: فهرسـت ندیـم )ص225(؛ فهرسـت طوسـی )شـمارۀ596(؛ 

ّ
متکل

فهرسـت نجاشـی )شـمارۀ889(. )ط.(
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کالمــی  مــان شــیعه؛ ایــن ادعــا را در هیــچ یــک از تألیفــاِت 
ّ
پاســخ: اّمــا غالــب متکل

کــه  کســانی  ایشــان نمی یابیــد؛ بلکــه در آن، عکــس همــۀ ایــن اّدعاهــا آمــده و شــبهه های 

ــا چــاپ  کتاب هــا، خّطــی ی ــر هــر یــک از آن  ــد، باطــل شــده اســت. ب خــالف آن هــا می پندارن

کــه نویســندۀ  کــس  ــر تألیــِف خــود هشــام و هــر  یــد؛ حّتــی ب گذار کــه خواهیــد، دســت  شــده، 

کــه  الِفَصــل فــی الملــل و النحــل بــا تهمــت دروغیــن قصــِد او را نمــوده اســت. آن گاه، می بینیــد 

ــم. کردی کــه مــا وصــف  همچنــان اســت 

ی نسبت داد، جاحظ1 به نقل از نّظام  که این دروغ را به و کسی  و اّما هشام؛ نخستین 

بود. سپس ابن ُقَتیبه در )مختلف الحدیث: ص59 ]ص68[(؛ و خّیاط در )اإلنتصار ]ص36[( به 

همین دروغ باور آوردند؛ و ایشان همگی دشمنان سرسخت هشام هستند که بر نقل هایشان 

گویی  برای زشت جلوه دادن نام نیک او اعتماد نباشد؛ و همواره در پی عیب جویی و ناسزا

ی و همانندانش، با هر طریق راست یا دروغ، هستند. مذهب ها و عقیده ها را باید  در بارۀ و

انتسابشان به  که  کتاب های ایشان  از  یا  که به آن معتقدند؛  یافت نمود  کسانی در از زبان 

کرد. اّما این نسبت های ساختگی  ی اعتماد توان  که به نقل و م باشد؛ و یا از کسی 
ّ
آنان مسل

که وصف نمودیم. دارای هیچ یک از این حالت ها نیستند و وضع آن ها چنان است 

سـپس در روزگاران پسـین، پریشـان حاالن و فتنه انگیـزان بـه سـبب کینـه ورزی بـر هشـام 

ی نمودنـد؛ همچـون  کسـان دنبالـه رو ی نمودنـد، از آن  ی پیـرو کسـانی که از و و عقیـدۀ او و بـر 

کتفـا ننمـوده و غالـب  ابن  َحـْزم و همانندانـش. ایـن مـرد در ایـن دروغ شـرم آور تنهـا بـه هشـام ا

ی  کـه ایشـان از این اّتهـام برکنارند؛ اّما و مـان شـیعه را نیـز در آن شـریک نمـوده، حـال آن 
ّ
متکل

گناه پیشه فراهم فرموده، اعتنایی ندارد. که خداوند برای هر د روغ زِن  به عذابی 

کـه از دیـن و عقلـش بـر زبانـش مراقبـی نیسـت و از اّدعـای باطـل  گویـد: »همانـا جاحـظ کسـی اسـت  1. ابوجعفـر اسـکافی 

گفتـارش بـازی کم بهـا[، و   دوری نمی گزینـد؛ پـس معنایـش انـدک، سـخنش بیهـوده، مطلبـش آهنگیـن ]= زیبـا، اّمـا 

گـری اش را   و بازیچـه اسـت؛ سـخنان ضـّد و نقیـض و زیبـا و زشـت می گویـد؛ از درون خویـش اندرزگـری نـدارد؛ و اّدعا

حـّدی نباشـد.« بنگریـد بـه: شـرح نهـج البالغـۀ ابن ابی الحدیـد )276/3 ]253/13[(�
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مـان شـیعه هسـتند کـه هیـچ یـک از ایـن سـخنان را بـاور ندارنـد و مطالبی که 
ّ
اینـان متکل

 )]83/1[ ص12  اإلمامـه:  فـی  )الّشـافی  در  مرتضـی  سـید  الهـدی  علـم  ایشـان،  بـزرگان  از  بزرگـی 

نگاشـته، در دفـاع از هشـام قانع کننـده و کافـی اسـت؛ افـزون بـر ایـن کـه در متـن صریـح مناظرۀ 

که در الملل و النحل شهرسـتانی ]164/1[ آمده، چیزی به چشـم نمی خوَرد جز  هشـام با ابوهذیل 

الزام نمـودِن طـرِف مناظـره بـه آن چـه سـخن خـود وی را الزم می آیـد: »خـدای تعالـی جسـمی 

است نه مانند دیگر جسم ها.« هشام کجا و اعتقاد به این مطلب، کجا؟

دیگـر اّتهام هـای نسـبت داده شـده بـه بـزرگان شـیعه، جـز هشـام، در بـارۀ جسـم شـمردن 

کـه بـه هشـام نسـبت می دهند،  کـه یـاد شـد، نیـز همسـان همـان چیزهایـی  خداونـد و غیـِر آن 

از راسـتی و درسـتی دور اسـت.

ایـن  گفتـه اسـت: »رافضیـان در  الِفَصـل فـی الملـل و النحـل ]182/4[  نویسـندۀ  یازدهـم( 

کـه خورشـید دو بـار بـر علـی بـن ابی طالـب بازگردانـده شـد. آیـا بیـش از ایـن  اختـالف ندارنـد 

گسـتاخ بـر دروغ بـود، آن هـم در روزگاِر نزدیـک بـه زمـان  می تـوان بی شـرم، بـی آزرم، بی حیـا، و 

یدادهـا را شـاهد بوده انـد؟« کـه مردمـی بسـیار رو پیامبـر 

کـه یکـی  کسـی  گفتـه اسـت: »میـان  ی )همـان: 3/5( پـس از نقـل شـماری از خرفـات  و

کـه خورشـید دو بـار  بـر علـی بـن ابی طالـب  کنـد، بـا اّدعـای رافضیـان  از ایـن سـخنان را اّدعـا 

بازگردانـده شـد، تفـاوت نیسـت.«

گویـد: »کم  غلّوترین شـیعیان ]در مورد امامانشـان[ بـر این باورند که  نیـز او )همـان: 78/2( 

خورشـید دو بـار بـر علی بـن ابی طالب بازگردانده شـد.«

پاسخ: چه بسا خوانندگاِن این سخن های نیش دار گمان کنند که اعتقاد به بازگردانده 

گفتن از آن،  شدن خورشید برای امیرالمؤمنین؟ع؟ تنها مخصوص شیعیان است و سخن 

گویندۀ آن قدر و احترامی نمی شمارد، بلکه هر  زشت و ناپسند و باطل است و اسالم برای 

که خوانندگان  گوید، سزاوار همۀ این دشنام ها و اّتهام های زشت است. بسا  کس چنین 
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م 
ّ
گویی و ستم از جانب آن مرد، در برابر حقیقتی مسل که این عیب جویی و ناسزا باور نکنند 

و سخنی صحیح و اعتقادی ثابت شده در سّنت است.

هرچند ادب تشّیع ما را از دشنام دهی و مقابله به مثل بازمی دارد، اّما ما آن حقیقت را 

گاه  گویندگان و محّدثانش آ یم و آنان را به سخن درست و  در برابر خوانندگان نمودار می ساز

گستاخی بر دروغ ورزی  می کنیم تا آن گاه، نمونۀ مجّسم بی شرمی، بی آزرمی، بی حیایی، و 

گوییم: را پیش چشم خویش ببینند. پس 

گروهـی از حافظـان دقیـق  همانـا حدیـث بازگردانـده شـدن خورشـید )= رّد الّشـمس( را 

رشـتۀ  چیره دسـتان  از  شـماری  کـه  نموده انـد  روایـت  بسـیار  و  انبـوه  سـندهای  بـا  اسـتوار  و 

حدیـث، برخـی از آن هـا را صحیـح دانسـته وگروهـی دیگر از ایشـان به َحَسـن بودن سـایِر آن ها 

کـه در ایـن حدیـث خدشـه نمـوده  کسـانی را حکـم نموده انـد؛ و جمعـی از ایشـان هـم سـخن 

کـه روح پلید  وآن را ضعیـف پنداشـته اند، سـخت نـاروا دانسـته اند؛ یعنـی همـان چهـار »ابن« 

کالبدشان بوده: ابن  َحْزم، ابن جوزی، ابن تیمیه، و ابن َکثیر. اموی در 

کرامت  که مصیبت انکار این افتخار بازماندۀ پیامبر و  نیز شماری از برجستگان دیگر 

م علوی برایشان گران می نموده، به تألیف اثرهای مستقل در این زمینه پرداخته، طریق ها 
ّ
 مسل

گرد آورده اند؛ از جمله: و سندهای آن را 

1. ابوبکر َوّراق.

کتابـی اسـت بـه نـام َمـن َروی رّد الّشـمس. ابن شـهر آشـوب در )مناقـب آل أبی طالـب:  او را 

کـرده اسـت. ی یـاد  458/1 ]353/2[( آن را از آِن و

2. ابوالحسن شاذان فضلی.

کـه بخشـی از آن را حافـظ سـیوطی )الآللـی  ی رسـاله ای در طریق هـای ایـن روایـت دارد  و

گفتـه اسـت: »او طریق هـای ایـن روایـت را بـا سـندهای  المصنوعـه: 175/2 ]338/1[( آورده و 

)184(
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کـه بـر آن نتـوان افـزود؛ و بـا ابن جوزی در بـارۀ برخی از  بسـیار آورده و صحیـح شـمرده، چنـدان 

کـه او ضعیـف شـمرده، به سـتیز  برخاسـته اسـت.« یـان ایـن حدیـث  راو

زدی موصلی.
َ
3. حافظ ابوالفتح محّمد بن حسین ا

کـه حافـظ گنجی شـافعی در )کفایة الطالب فی مناقب  کتابـی مسـتقل در ایـن زمینـه دارد 

ی یـاد نموده اسـت. علـی بـن أبی طالـب ]ص383[( آن را از آن و

اء َحْسکانی نیشابوری حنفی.
ّ

کم ابن حذ 4. ابوالقاسم حا

ی رساله ای در بارۀ حدیث رّد الّشمس  ی در همین کتاب )112/1( گذشت. و شرح حال و

ْمس� 
ُ

الّش الّنواصب  ترغیم  و  الّشمس  رّد  تصحیح  فی  مسألة  است:  نامیده  چنین  را  آن  که  دارد 

بخشی از این رساله را ابن َکثیر )البدایة و النهایه: 80/6 ]88/6[( آورده و ذهبی )تذکرة الحّفاظ: 

ی دانسته است. 368/3 ]1200/3[( آن را از و

5. ابوعبداهلل جعل حسین بن علی بصری بغدادی )د.399(�

ـم بـوده، دارای کتابـی اسـت بـا نام جواُز رّد الّشـمس که ابن شهرآشـوب 
ّ
کـه فقیهـی متکل او 

ی دانسـته اسـت. ]مناقب آل ابی طالب: 353/3[ آن را از و

ق بن احمد )د.568(�
ّ
6. أخسب خوارزم ابومؤّید موف

ی خواهـد آمد. او کتابی با نام رّد الّشـمس ألمیر  ـد چهـارم همیـن کتـاب، شـرح حال و
ّ
در مجل

ی  ی، ابن شهرآشـوب در ]مناقـب آل ابی طالـب: 360/2[ آن را از و کـه هـم روزگار و المؤمنیـن دارد 

کرده اسـت. یـاد 

7. ابوعلی شریف محّمد بن اسعد بن علی بن َمْعَمر حسنی نقیب نّسابه )د.588(�

کـه در آن، طریق هـای حدیـث رّد الّشـمس بـرای علـی را گردآورده و  ی کتابچـه ای دارد  و

)لسـان المیـزان:  نمـوده اسـت.  فراهـم  را  بـا معانـی دشـوار  نامأنـوس  نیـز در آن، حدیث هایـی 

�)]85/5[ 76/5

)185(
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ل الّدین سیوطی )د.911(� 8. حافظ جال

بس 
ّ
که آن را چنین نامیده اسـت: کشـف الل او در بارۀ حدیث رّد الّشـمس رسـاله ای دارد 

عن حدیث رّد الّشـمس.

9. ابوعبداهلل محّمد بن یوسف دمشقی صالحی )د.942(�

بـس عن حدیث 
ّ
گرد سـیوطی بـوده، دارای کتابچـه ای اسـت بـا ایـن نـام: مزیل الل کـه شـا او 

ی دانسـته،  کورانـی مدنـی در )األمـم إلیقـاظ الهمـم: ص63( آن را از و رّد الّشـمس. برهان الّدیـن 

کـه عبارتـش خواهـد آمـد. چنـان 

ــاد نماییــم؛ زیــرا ایــن  کــه همــۀ آن متن هــا و طریق هــا و ســندها را ی مــا را مجــال نیســت 

کــه  کار نیازمنــد تألیفــی مفّصــل و ویــژه اســت. اّمــا نمونه هایــی از حافظــان و برجســتگانی را 

کــه در آن هیــچ  کســانی  یم؛ خــواه  ــد، برمی شــمار ــا ذکــر ســند آورده ان حدیــث رّد الّشــمس را ب

گفتــه و آن را صحیــح  کــه در پیرامونــش ســخن  عیــب و خدشــه ای نرســانده اند، و خــواه آنــان 

کافی است: شمرده اند. و همین مقدار، قانع کننده و 

کوفی )د.239(� 1. حافظ ابوالحسن عثمان بن ابی شیبۀ َعْبسی 

کرده است. ی در الّسنن، حدیث رّد الّشمس را روایت  و

2. حافظ ابوجعفر احمد بن صالح مصری )د.248(�

ی شـیِخ حدیـِث بخـاری در الّصحیـح، و نیـز شـیِخ حدیـِث هماننـدان بخـاری بـوده  و

کـه همـگان او را ثقـه می دانسـته اند. او حدیـث رّد الّشـمس را بـا دو طریـق صحیـح از اسـماء 

کـه راه دانـش می پویـد، سـزاوار نیسـت  گفتـه اسـت: »کسـی را  بنـت ُعَمیـس روایـت نمـوده و 

کـه از رسـول خدا؟ص؟ بـرای مـا روایـت شـده، سـرپیچد؛ زیـرا این از  کـه از حفـظ حدیـِث اسـماء 
بزرگ تریـن نشـانه های پیامبـری اسـت.«1

کـرده و گروهـی دیگـر نیـز  از او دنبـال روی نموده انـد؛  گـزارش  1. ایـن سـخن را حافـظ َطحـاوی )مشـکل اآلثـار: 11/2( از وی 
کـه خواهـد آمد. چنـان 
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زدی )د.277(�
َ
3. محّمد بن حسین ا

کـرده و صحیـح شـمرده اسـت؛  یـاد  کتـاب خویـش در بـارۀ مناقـب علـی؟ضر؟  آن را در 

)لسـان المیـزان: 140/5 ]158/5[(� نموده انـد.  آن دو ذکـر  و جـز  کورانـی  و  ابن ندیـم  کـه  چنـان 

ی اسـت که 
ّ
گویـد: »چنیـن گمـان دارم که کتاب مناقب َازدی، غیر  از اثر مسـتقل امینـی 

ی در بارۀ حدیث رّد الّشـمس نگاشـته است.« و

4. حافظ ابوبشر محّمد بن احمد دوالبی )د.310(�

که لفظ و سندش خواهد آمد. ّیة الّطاهره ]ص129[ آورده  ر
ّ

کتاب الذ آن را در 

5. حافظ ابوجعفر احمد بن محّمد َطحاوی )د.321(�

گفتـه اسـت: »ایـن  ی در )مشـکل اآلثـار: 11/2( حدیـث رّد الّشـمس را بـا دو لفـظ آورده و  و

یانشـان ثقـه هسـتند.« م و راو
ّ
دو حدیـث مسـل

رّد  بـودن حدیـث  در بـارۀ صحیـح  ی  َطحـاو ابوجعفـر  از  قـول  نقـل  »ایـن  گویـد:  امینـی 

الشـفاء بتعریـف حقـوق  اهـل سـّنت همچـون  کتاب هـای  یانـش، در  راو بـودن  ثقـه  و  الّشـمس 

کـه عیـن سخنانشـان خواهـد آمـد. اّمـا دسـت چـاپ  المصطفـٰی تألیـف قاضـی، بـه تواتـر رسـیده 

کتـاب مشـکل اآلثـار حـذف نمـوده اسـت.  کـه امانـت داِر سـپرده های اسـالم اسـت )!( آن را از 

خداوند امانت را زنده دارد!«

6. حافظ ابوجعفر محّمد بن عمرو عقیلی )د.322(�

الّضعفــاء الکبیــر:327/3؛  ی در  گذشــت. ]و کتــاب )161/1(  ی در همیــن  شــرح حــال و

اســت.[ آورده  را  الّشــمس  رّد  حدیــث 

7. حافظ ابوالقاسم َطَبرانی )د.360(�

گذشت. حدیث رّد الّشمس را در المعجم الکبیر  کتاب )105/1(  ی در همین  شرح حال و

کرده و آن را حسـن شـمرده است. ]145/24[ روایت 
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کم ابوحفص عمر بن احمد، مشهور به ابن شاهین )د.385(� 8. حا

کرده است. آن را در المسند الکبیر یاد 

کم ابوعبداهلل نیشابوری )د.405(� 9. حا

یـخ نیشـابور، ضمـن شـرح  گذشـت. آن را در تار کتـاب )107/1(  ی در همیـن  شـرح حـال و

حـال عبـداهلل بـن حامـد فقیـه واعـظ آورده اسـت.

10. حافظ ابن  َمْرَدَویه اصفهانی )د.416(�

گذشــت. آن را در المناقــب، بــا ذکــر ســند از  کتــاب )108/1(  ی در همیــن  شــرح حــال و

کــرده اســت. ابوهریــره روایــت 

11. ابواسحاق َثْعلبی )د.437/427(�

کتابش در بارۀ  گذشـت. آن را در تفسـیرش و نیز  کتاب )109/1(  ی در همین  شـرح حال و

قّصه هـای پیامبـران بـا نام عرائس المجالس )ص139 ]ص249[( آورده اسـت.

12. فقیه ابوالحسن علی بن حبیب بصری بغدادی شافعی، مشهور به ماوردی )د.450(�

ی )أعالم الّنبّوه: ص79 ]ص132[( رّد الّشـمس را از نشـانه های پیامبری دانسـته و آن را از  و

طریق اسـماء روایت نموده اسـت.

13. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458(�

ی در همیـن کتـاب )110/1( گذشـت. آن را در الّدالئـل روایـت کرده، چنان که  شـرح حـال و

در فیض القدیر ُمناوی )440/5( آمده اسـت.

14. حافظ خسیب بغدادی )د.463(�

گذشـت. آن را در تلخیص المتشـابه ]225/1[ و نیز  کتاب )111/1(  ی در همین  شـرح حال و

ْرَبعین آورده اسـت.
َ
در األ
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15. حافظ ابوزکرّیا اصفهانی، مشهور به ابن َمْنده )د.512(�

کتـــاب )113/1( از او یـــاد شـــد. حدیـــث رّد الّشـــمس را در المعرفـــه بـــا ذکـــر ســـند  در همیـــن 

آورده اســـت.

16. حافظ قاضی عیاض ابوالفضل مالکی اندلسی )د.544(�

که پیشوای زمانۀ خویش به شمار می آمده، حدیث رّد الّشمس را در الّشفاء بتعریف  ی  و

کرده و صحیح شمرده است. حقوق المصطفٰی ]548/1[ روایت 

17. أخسب الخسباء خوارزمی )د.568(�

ـد چهـارم همیـن 
ّ
ی از شـاعران غدیـر در سـدۀ ششـم بـوده و شـعر و شـرح حالـش در مجل و

کتاب خواهد آمد. او در )المناقب ]ص306[( این حدیث را آورده است.

18. حافظ ابوالفتح نسنزی.

گذشـت. حدیـث رّد الّشـمس را در الخصائـص  کتـاب )115/1(  ی در همیـن  شـرح حـال و
کـرده اسـت.1 العلوّیـه روایـت 

وغلی حنفی )د.654(�
ُ
ر یوسف ِقْزا

َ
19. ابوالُمَظّف

ّمـه: ص30 ]ص49[( حدیـث رّد الّشـمس را روایـت نمـوده و سـپس 
ُ
ی )تذکـرة خـواص األ و

کـه ایـن حدیـث را سـاختگی و روایتـش را بـه سـبب  کـرده  سـخن جـّدش، ابن جـوزی، را رّد 

وجـود احمـد بـن داوود و ُفَضیـل بـن مـرزوق و عبدالّرحمـان بن شـریک، دچار ضعف دانسـته 

کـه  اسـت. بـه بـاور ابن جـوزی، شـخص مـورد اّتهـام در جعـل ایـن حدیـث، ابن  ُعْقـَده اسـت 

ـر حنفـی چنیـن اسـت: »سـخن جـّد مـن در بارۀ 
َ

رافضـی بـوده اسـت. خالصـۀ سـخن ابوالُمَظّف

ی بـر روایان آن وارد  سـاختگی بـودن حدیـث رّد الّشـمس، اّدعایـی بـدون دلیل اسـت و ایراد و

کـه هیـچ خدشـه ای بـر آنـان وارد  کرده ایـم  یانـی عـادل و ثقـه روایـت  نیسـت؛ زیـرا مـا آن را از راو

کتابـش األربعیـن  کرده انـد، امـام احمـد بـن اسـماعیل بـن یوسـف طالقانـی )د. 590( در  کـه آن را روایـت  کسـانی  1� و از 
المنتقـی فـی فضائـل علـّی المرتضـی اسـت. )ط.(
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کـه او ضعیـف شـمرده، یافت نگـردد. این  یانـی  نیسـت و در سـند روایـت مـا، هیـچ یـک از راو

یانی  یه آن را از او با ذکر سـند آورده؛ و شـاید راو که ابن  َمْرَدَو کرده  حدیث را ابوهریره نیز روایت 

ی بدیشـان اشـاره نمـوده، در طریـق ابوهریـره باشـند. کـه و

گمــان  ی  کــه جــّد مــن، ابن  ُعْقــَده را بــه جعــل ایــن حدیــث مّتهــم نمــوده، از رو و اّمــا ایــن 

ی یقیــن و قطــع. ابن  ُعْقــَده بــه عدالــت مشــهور اســت و فضیلت هــای  و تردیــد اســت و نــه از رو

بــه  بــه صحابــه؟مهضر؟ خــواه  و  کتفــا می کــرده  ا بــه همان هــا  و  روایــت می نمــوده  را  اهل بیــت 

ی را رافضی خوانده اند. ستایش و خواه به نکوهش، تعّرض نمی نموده؛ از این رو، و

منظــور از رّد الّشــمس، نگاه داشــتن و متوّقــف ســاختن خورشــید از حرکــت معمــول 

ــۀ شــگفتی  ــود، نیــز مای ــه نحــو حقیقــی ب گــر ب ــه بازگردانــدن حقیقــی آن؛ و حّتــی ا ــوده، و ن آن ب

کرامتــی بــرای علــی؟ع؟ اســت. همــگان  نبــود، زیــرا ایــن معجــزه ای بــرای رســول خدا؟ص؟ و 

کــه ایــن اّتفــاق بــرای یوشــع نیــز  رخ داد و ایــن، یــا معجــزه ای اســت بــرای موســی   پذیرفته انــد 

گــر  ی برتــر اســت؛ و ا گــر معجــزۀ موســی بــوده، پیامبــر مــا؟ص؟ از و کرامتــی بــرای یوشــع. پــس ا و یــا 

کــه رســول خدا؟ص؟ فرمــود: ›دانشــوران  ــر اســت؛  کرامــت یوشــع بــوده، علــی؟ع؟ از یوشــع واالت

اّمــت مــن هماننــد پیامبــران بنی اســرائیل هســتند.‹ ایــن در بــارۀ افــراد معمولــی دانشــوران 

یــد در بــارۀ علــی؟ع؟؟« گمــان دار اســت؛ پــس چــه 

و شـعر  نمـوده  اسـتدالل  بنی اسـرائیل  پیامبـران  بـر  برتـرِی علـی؟ع؟  در بـارۀ  ی  سـپس و

کـرده و گفتـه اسـت: »در این بـاب، حکایتی  صاحـب بـن عّبـاد در پیرامـون رّد الّشـمس را یـاد 

کـه  گفته انـد  گروهـی از اسـتادان مـا در عـراق، آن را بـرای مـن نقـل نمـوده و  کـه  شـگفت اسـت 

ـر بـن اردشـیر عبـادی واعـظ در تاجّیـه، مدرسـه ای 
َ

کـه ابومنصـور ُمَظّف خـود حضـور داشـته اند 

بـرای علـی؟ع؟  الّشـمس  رّد  از حدیـث  و  بغـداد، عصرهنـگام نشسـت  ابـرز  بـاب  ـۀ 
ّ
در محل

یـاد نمـوده، آن را بـا عبـارت خویـش نقـش و نـگار  داد و بـا الفـاظ خـود  آراسـت. سـپس بـه یـاد 

ی  گشـت و رو کـردن از فضیلت هـای اهـل بیـت؟مهع؟ پرداخـت و در ایـن میـان، ابـری پدیـدار 
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کردند خورشـید پنهان شـده اسـت. ابومنصور بر  گمان  که مردم  خورشـید را پوشـاند، چندان 

منبـر ایسـتاد و بـه خورشـید اشـاره نمـود و چنیـن سـرود:
گاه که مدح من از خاندان مصطفی و دودمانش پایان یابد. ای خورشید! غروب مکن تا آن 

کـه بـرای او بـر  کـه می خواهـم بـه ثنـای ایشـان پـردازم! آیـا از یـاد بـرده ای  عنـان خویـش را بتـاب 

جای ایسـتادی؟

کنون برای سواران و پیادگانش بایست! گر آن هنگام ایستادنت برای مولی بود، ا ا

کنار رفت و آفتاب نمایان شد.« ی خورشید  که در این حال ابر از رو گفتند  کسان  آن 

یــخ بغــداد: 154/2[ ماننــد همیــن حکایــت را بــرای  گویــد: »ابن نّجــار ]در ذیــل تار امینــی 

گفتــه اســت:  ابوالوفــاء عبیــداهلل بــن هبــة اهلل قزوینــی حنفــی واعــظ )د.585( یــاد نمــوده و 

›ابوعبــداهلل حســین بــن عبیــداهلل بــن هبــة اهلل قزوینــی در اصفهــان بــرای مــن ایــن شــعر را خوانــد 

کــه بــر منبــر مدرســۀ تاجّیــه، از افتخــارات علــی؟ضر؟ ســخن  کــه پــدرش در بغــداد هنگامــی 

می گفت و وقت غروب خورشید نزدیک شد به بداهه آن را سروده بود:
ای خورشـید! شـتاب مکن تا مدح من در فضیلت مرتضی و دودمانش پایان یابد.

کـرده ای  کـرده باشـی، ثنـای مرتضـی عنانـت را درمی پیچـد. آیـا فرامـوش  گرچـه غـروب هـم  ا

کـه بـرای وی بازگردانـده شـدی؟‹ روزی را 

همیـن را محیی الّدیـن بـن ابی الوفـاء ُقَرشـّی حنفـی )الجواهـر المضّیـه فـی طبقـات الحنفّیـه: 

کـرده اسـت.« 342/1 ]502/2[( یـاد 

گنجی شافعی )د.658(� 20. حافظ ابوعبداهلل محّمد بن یوسف 

ی در )کفایـة الطالـب فی مناقب علی بن أبی طالـب: ص237-244 ]ص381-388[( فصلی  و

 را بـه حدیـث رّد الّشـمس اختصـاص داده و در بـارۀ آن، یـک بـار از جنبـۀ امـکان داشـتن، 

بـه نظـر  بـه سـخن پرداختـه اسـت.  ایـن حدیـث،  نقـل  بـودن  از لحـاظ صحیـح  بـار دیگـر  و 

کـه بـه شـریعت پایبنـد باشـد، نرسـد تـا ممکن بـودن رّد الّشـمس را انـکار نماید؛  ی، کسـی را  و

ی در بـارۀ  زیـرا همـگان بـر صحیـح بـودِن حدیـث رّد الّشـمس بـرای یوشـع اّتفـاق دارنـد. نیـز و
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کـه چکیـدۀ آن چنین اسـت: »همانا گروهی از دانشـوران،  صّحـت ایـن حدیـث سـخنی دارد 

کـه آن را در شـفاء الّصـدور  ایـن را از معجزه هـای رسـول خدا؟ص؟ شـمرده اند؛ از جملـه: ابن سـبع 

کـرده؛ و نیـز قاضـی عیـاض در الشـفاء بتعریـف حقـوق  یـاد نمـوده و بـه صحیـح بودنـش حکـم 

گـزارش نمـوده و کالم احمـد  ی، بـا دو طریـق صحیـح  کـرده و از َطحـاو المصطفـٰی آن را روایـت 

بـن صالـح مصـری را نقـل نمـوده اسـت. همچنیـن امـام حافـظ ابوالفتـح محّمـد بـن حسـین 

شـفا  را  دل هـا  مسـتقل،  کتابـی  در  حدیـث  ایـن  طریق هـای  گـردآوردن  بـا  موصلـی،  َازدی 

ـد نخسـت 
ّ
کـم در تاریـخ نیشـابور و شـیخ ابوالوقـت در مجل بخشـیده؛ سـپس آن را از طریـق حا

کـرده و بـه رّد سـخن کسـانی پرداختـه که امـکان و وقوع، یا  از احادیـث األمیـر ابواحمـد روایـت 

گواه خواهـِی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز  سـند و متـن آن را ضعیـف شـمرده اند. سـپس بـه بیـان 

گفتـه اسـت: شـورا بـه ایـن حدیـث پرداختـه و 

›حافـظ ابوعبـداهلل محّمـد بـن محمـود معـروف بـه ابن نّجـار، از ابومحّمـد عبدالعزیـز بـن 

ـر بـن 
َ

کـه ابومنصـور ُمَظّف اخضـر، از قاضـی محّمـد بـن عمـر بـن یوسـف ارمـوی روایـت نمـوده 

کـه از سـبط ابن جـوزی  اردشـیر عبـادی واعـظ برنشسـت ... .‹« آن گاه، تـا پایـان سـخنی را 

کرده است. گذشت، آورده و شعر صاحب بن عّباد در بارۀ حدیث رّد الّشمس را یاد 

ْنصاری اندلسی )د.671(�
َ
21. ابوعبداهلل شمس الّدین محّمد بن احمد أ

او در )الّتذکـرُة بأحـوال الموتـی و امـور اآلخـره ]ص14[( گفتـه اسـت: »همانـا خـدای تعالی پس 

از  ی  گـزارد. َطحـاو نمـاز  تـا علـی  بازگرداْنـد  بـرای پیامبـرش  را  پنهـان شـدن خورشـید، آن  از 

گـر بازگردانـده شـدن سـودمند نبـود  م شـمرده اسـت. پـس ا
ّ
کـرده و آن را مسـل  ایـن حدیـث یـاد 

ی بازنمی گرداْند.« و سبب بازگشت وقت ادای نماز نمی گشت، آن را بر و

وئی )د.722(� 22. شیخ اإلسالم حّمُ

ـْمَطین  ی ایـن حدیـث را در َفرائـُد الّسَ گذشـت. و ی در همیـن کتـاب )123/1(  شـرح حـال و

کـرده اسـت. ]183/1[ روایـت 
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23. حافظ ولّی الّدین ابوزرعۀ عراقی )د.826(�

او در )طرح الّتثریب فی شـرح التقریب1: 247/7( حدیث رّد الّشـمس را از طریق َطَبرانی در 

المعجم الکبیر ]145/24[ آورده و آن را حسـن دانسـته است.

24. امام ابوالّربیع سلیمان َسْبتی، مشهور به ابن سبع.

کرده و آن را صحیح شمرده است. کتاب شفاء الّصدور یاد  این حدیث را در 

25. حافظ ابن َحَجر َعْسَقالنی )د.852(�

صحیـح  بشـرح  البـاری  )فتـح  در  وی  گذشـت.   )130/1( کتـاب  همیـن  در  وی  حـال  شـرح 

گفتـه اسـت: »َطحـاوی؛ َطَبرانـی در المعجـم  البخـاری: 168/6 ]222/6[( ایـن حدیـث را آورده و 

کم؛ و بیهقی در دالئل النبوة، از اسماء بنت ُعَمیس روایت کرده اند که رسول خدا؟ص؟  الکبیر؛ حا

چـون بـر زانـوی علـی بـه خـواب رفـت و زمـان نمـاز عصـر علـی گذشـت، دعـا فرمـود و خورشـید 

گویاتـر  اسـت.  گـزاْرد، و سـپس پنهـان شـد. و ایـن معجـزه ای بـس  بازگردانـده شـد تـا علـی نمـاز 

ابن جـوزی بـه خطـا رفتـه کـه آن را در کتـاب الموضوعات )=حدیث های سـاختگی( آورده؛ و نیز 

کـرده ایـن حدیـث سـاختگی اسـت. و  کـه ادعـا  ابن تیمّیـه در الـّرّد علـی الّروافـض اشـتباه نمـوده 

خدا داناتر است.«

26. امام عینی حنفی )د.855(�

ی در )عمدة القاری شرح صحیح البخاری:  ی در همین کتاب )131/1( گذشت. و شرح حال و

کم از اسماء بنت  گوید: »این اّتفاق برای امام علی؟ضر؟ نیز رخ داد. آن را حا  )]43/15[ 146/7

ی  ُعَمیس، با ذکر سند آورده است.« سپس حدیث را یاد نموده و گفته است: »حافظ َطحاو

کـرده اسـت.« آن گاه، گفتـار احمد بن صالح را که یـاد نمودیم، آورده   در مشـکل اآلثـار آن را یـاد 

کـه  یـان ثقـه اسـت و بـه سـخن ابن جـوزی  گفتـه اسـت: »ایـن، حدیثـی بـا سـند مّتصـل و راو و 

کـرد!« ک شـمرده، اعتنـا نشـاید  آن را عیبنـا

گـر چـه ایـن کتـاب میـان وی و پـدرش مشـترک اسـت، در کتاب هـای اهـل سـّنت، روایـت کـردن این حدیـث را به خود  1. ا
وی نسـبت داده اند.
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27. حافظ سیوطی )د.911(�

ی در همین کتاب )133/1( گذشت. آن را در جمع الجوامع _ چنان که در کنز  شرح حال و

العّمال )277/5 ]349/12[( آمده _ از علی؟ع؟ ، در برشمارِی معجزه های پیامبر؟ص؟ آورده و در 

که یوشع با ستمگران می جنگید،  گاه  گفته است: »آن  الخصائص الکبرٰی )183/2 ]310/2[( 

گشت؛ و از این ها  خورشید برایش نگاه داشته شد؛ نیز در معراج برای پیامبر ما؟ص؟ متوّقف 

گذشت.« که وقت نماز عصر علی؟ضر؟  شگفت تر، رّد الّشمس در هنگامی بود 

همچنین در الآللی المصنوعه )174/2-177 ]336/1-341[( این حدیث را از امیرالمؤمنین 

ی و َطَبرانـی  ْنصـاری و اسـماء بنـت ُعَمیـس، از طریـق ابن َمْنـده و َطحـاو
َ
 و ابوهریـره و جابـر أ

و ابن ابی  َشـیبه و عقیلی و خطیب و دوالبی و ابن شـاهین و ابن  ُعْقَده روایت نموده و بخشـی 

گفتـه اسـت: »گروهـی از  از رسـالۀ ابوالحسـن فضلـی در بـارۀ آن را آورده و در همـان )174/2( 

کـه ایـن حدیـث صحیـح اسـت.« پیشـوایان و حافظـان تصریـح نموده انـد 

گرفتـن بـر سـند ایـن حدیـث، از  ی )الآللـی المصنوعـه: 176/2 ]341/1[( بـدون عیـب  نیـز و

گـواه  داده،  سـوگند  خداونـد  بـه  را  »شـما  فرمـود:  شـورا  روز  در  علـی  کـه  نمـوده  روایـت  ابـوذر 

کـه چـون رسـول خدا خوابیـد و سـرش را بـر  کسـی هسـت  می گیـرم: آیـا در میـان شـما جـز مـن 

دامنش نهاد، خورشید برایش بازگردانده شده باشد؟ ... .«

یـاد شـدۀ  آوردن سـخن  از  پـس  میـن فـی إحیـاء األبویـن: ص13( 
َ
العل )نشـر  نیـز سـیوطی در 

ی بـر ایـن  ی در نهایـِت تحقیـق اسـت؛ و اسـتدالل و کـه سـخن و گویـم  گویـد: »مـن  ُقْرُطبـی، 

کـه بـا بازگردانـده شـدن خورشـید، وقـت ادای نمـاز بازگردانـده می شـود بـه ماجـرای بازگردانده 

شـدن خورشـید بـرای علـی ]ع[، بسـیار نیکـو اسـت؛ و بـه همیـن سـبب، حکم کرده انـد که آن 

گـر چنیـن نبود، بازگردانده شـدنش سـودی نداشـت؛ چرا کـه قضا کردن نماز  نمـاز ادا بـوده، و ا

عصـر پـس از غـروب صحیـح اسـت.«

کتـاب الّتعظیـم و المّنـه  سـیوطی همیـن اسـتدالل و نیکوشـمارِی ]سـخن ُقْرُطبـی[ را در 

)ص8( آورده اسـت.

133/3

)193(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 208

28. نورالّدین َسْمهودی شافعی )د.911(�

ی در همیـن کتـاب )133/1( گذشـت. او )وفـاء الوفاء بأخبار دار المصطفی؟ص؟:  شـرح حـال و

گویـد: »مجـد  33/2 ]822/3[( در یادکـرد از مسـجد فضیـخ، معـروف بـه مسـجد الّشـمس، 

کـه پـس از غـروب، خورشـید بـرای علـی؟ضر؟  کـه آن مـکان  گمـان نکنـد  گفتـه اسـت: ›کسـی 

یـداد در صهبـاء از خیبـر رخ داده اسـت.‹« بازگردانـده شـد، همیـن مسـجد بـوده؛ زیـرا آن رو

گفتـه  کـرده و  ی را نقـل  ی و نیـز َطحـاو ی حدیـث قاضـی عیـاض و سـخن و سـپس و

کـه ایـن جـا، نـه جـای دیگـر، را مسـجد الّشـمس  گویـد: ›پـس سـزاوارتر اسـت  اسـت: »مجـد 

کـه ایـن حدیث سـاختگی اسـت و ماجـرای رّد الّشـمس برای  نامنـد. ابن  َحـْزم تصریـح نمـوده 

علـی؟ضر؟ نـزد همـۀ دانشـوران باطـل اسـت و او گوینـدۀ آن را نابخرد به شـمار آورده اسـت.‹ من 

کـرده و حافـظ نورالّدین َهیَثمـی گفته که  گویـم: ›ایـن حدیـث را َطَبرانـی بـا چنـد سـند روایت 

کـه ثقـه اسـت و فاطمـه دختـر علـی بـن  یـان یکـی از ایـن سـندها، جـز ابراهیـم بـن حسـن  راو

یاِن حدیِث صحیح هستند. که ناشناس است، راو ابی طالب 

یـه از حدیث   ابن َمْنـده و ابن شـاهین، ایـن حدیـث را از اسـماء بنـت ُعَمیـس؛ و ابن  َمْرَدَو

ی و جـز او، آن هـا را  ابوهریـره، بـا ذکـر سـند آورده انـد و سـندهای هـر دو حسـن اسـت و َطحـاو

صحیـح شـمرده اند. حافـظ ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری ]222/6[( پـس از یـاد 

کتـاب  را در  آن  کـه  نمـوده  ابن جـوزی خطـا  کـه  گفتـه  ایـن حدیـث  از  بیهقـی  روایـت  کـردن 

الموضوعات  )= حدیث های ساختگی( آورده است.‹«

29. حافظ ابوالعّباس َقْسَسالنی  )د.923(�

ـــه  دّنّی
ّ
گذشـــت. ایـــن حدیـــث را در المواهـــب الل کتـــاب )134/1(  ی در همیـــن  شـــرح حـــال و

ی و قاضـــی عیـــاض و ابن َمْنـــده و ابن شـــاهین و َطَبرانـــی   )358/1 ]528/2[( از طریـــق َطحـــاو

ــره  ــث ابوهریـ ــه، از حدیـ یـ ــق ابن  َمْرَدَو ــس؛ و از طریـ ــت ُعَمیـ ــماء بنـ ــث اسـ ــه، از حدیـ و ابوُزْرعـ

روایـــت نمـــوده اســـت.

134/3

)194(



209 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

30. حافظ ابن َدْیَبع )د.944(�

گذشـت. ایـن حدیـث را در تمییـز الّطّیـب مـن  کتـاب )134/1(  ی در همیـن  شـرح حـال و

ضعیـف  را  آن  ابن جـوزی  و  احمـد  کـه  نمـوده  یـاد  و  کـرده  روایـت  الخبیـث )ص81 ]ص96[( 

ـِف الّشـفاء، آن را تصحیـح 
ّ
ی و مؤل  شـمرده اند؛ سـپس بـا صحیح شـمارِی آن از جانـب َطحـاو

گفتـه اسـت: »آن را ابن َمْنـده و ابن شـاهین و جـز آن دو، از حدیـث اسـماء  و تکمیـل نمـوده و 

کرده انـد.« بنـت ُعَمیـس و غیـر او بـا ذکـر سـند روایـت 

31. سّید عبدالّرحیم بن عبدالّرحمان عّباسی )د.963(�

ی )معاهـد الّتنصیـص: 190/2 ]198/4[( از قصیـدۀ مقصـورۀ1 ابن  حـاِزم2، ایـن بیت هـا را  و

کـرده اسـت: یـاد 
چه نشانۀ هویدایی که دیدگان پاینده ]= مراقب خورشید[ آن را نگریست. پس به شک افتاد؛

و شبهه در او راه یافت و از یافتن حق بر اساس آن چه دید، بازماند؛ و هدایت نیافت!

که خورشید برای او بازگردانده شد و تاریکی شب از آن شکافته شد و نور یافت. کرد  گمان 

که  که در نبرد بود و علی آن دم  گاه  کس بازگردانده شـده: یوشـع آن  اّما خورشـید تنها برای دو 

کوتاه شـد. ]پیامبر سـر بر دامانش نهاد و[ دچار خوابی 

ی از هر دو طریقش آورده و آن گاه، ماجرای ابومنصور  سپس حدیث را با عبارت َطحاو

کردیم، ذکر نموده اسـت. که یاد  ر واعظ را 
َ

ُمَظّف

32. حافظ شهاب الّدین ابن َحَجر َهیَتمی )د.974(�
ی )الّصواعق المحرقه: ص76 ]ص128[(  ی در همین کتاب )134/1( گذشت. و شرح حال و
گفته است: »حدیث رّد  کننده برای امیرالمؤمنین؟ع؟ دانسته و  کرامتی خیره  رّد الّشمس را 
ی؛ و قاضی در الّشفاء بتعریف حقوق المصطفٰی صحیح شمرده اند و شیخ  الّشمس را َطحاو
رّد سخن  به  و  کرده اند  ی  ی دنبال رو از و نیز  و دیگران  را حسن شمرده  آن  ابوُزْرعه  اإلسالم 

که حرف روّی آن، الف مقصوره باشد. )ن.( 1. مقصود قصیده ای است 

ی )د.864(�
ّ
کسان شرح نموده اند: سّید ابوعبداهلل َسْبتی )د.760(؛ و شیخ جالل الّدین َمَحِل 2. آن قصیده را این 
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که با غروب خورشید، وقت نماز  که آن را ساختگی دانسته اند. این اّدعا  کسانی پرداخته اند 
گونه  گوییم: همان  گذشته و بازگردانده شدن آن سودی نداشته1، پذیرفتنی نیست؛ بلکه ما 
یدادی خاص بوده، به جای آوردن نماز عصر در آن لحظه  که بازگردانده شدن خورشید، رو
شدۀ  یاد  ماجرای  سپس  می رود.«  شمار  به  کرامت  و  بوده  خاص  کاری  نیز  ادا  صورت  به 

کرده است. ر بن اردشیر عبادی را یاد 
َ

ابومنصور ُمَظّف

القمـر  شـّق  حدیـث  در بـارۀ  ]ص133[(  )ص121  بوصیـری  همزّیـۀ  قصیـدۀ  شـرح  در  همـو 
پـس  رسـول خدا؟ص؟  بـرای  الّشـمس  رّد  دارد،  تناسـب  معجـزه  ایـن  بـا  چـه  »آن  اسـت:  گفتـه 
کـه ایشـان؟ص؟ بـه خـواب رفـت... پـس خورشـید بـرای  گاه  از غـروب حقیقـی آن اسـت، آن 
تکریـم پیامبـر؟ص؟ از سـوی خـدا بازگردانـده شـد تـا علـی نمـاز عصـر را بـه صـورت ادا بخواَنـد. 
کرده انـد و برخـی از ایشـان بـه یقیـن، آن را  گروهـی اختـالف  در صحیـح بـودن ایـن حدیـث 
نیـز درسـت اسـت.«  را صحیـح شـمرده اند و همیـن  اّمـا دیگـران آن  سـاختگی دانسـته اند؛ 
کـه یکـی از دو روایـت اسـماء، صحیـح؛ و دیگـری حسـن اسـت. ی تصریـح نمـوده  سـپس و

33. مال علی قاری )د.1014(�
بــرای دســتور  گفتــه اســت: »اّمــا رّد الّشــمس  ی )الِمرقــاُة فــی شــرِح الِمْشــکاه: 287/4(  و
از نقــل  پــس  یــاد نمــوده و  گشــته اســت.« ســپس حدیــث را  از اســماء روایــت  پیامبــر؟ص؟ 
ــه  کــه رّد الّشــمس ب گفتــه اســت: »از ایــن جــا دانســته می شــود  ــاد شــدۀ َعْســَقالنی،  ســخن ی
کــردن بــود و  معنــای تأخیــر در حرکــت خورشــید بــوده؛ یعنــی خورشــید در آســتانۀ غــروب 
ــان پاســخ داده می شــود:  ــد آن را بازداشــت. پــس بدیــن ســان، ایــن ســخِن یکــی از آن خداون
کــه بــه شــکل ایــن فضیلــت نظــر نمــوده  ›از غفلت ورزی هــای ســازندۀ ایــن حدیــث آن اســت 
کــه ســودی در آن نیســت؛ زیــرا بــا غــروب خورشــید، نمــاز عصــر قضــا می گــردد  و توّجــه نکــرده 
و برگشــت خورشــید موجــب ادای آن نمی شــود.‹ افــزون بــر ایــن، می تــوان رّد الّشــمس را از 
کــه معجــزه ای بــس رســاتر شــمرده می شــود؛  احــکام اختصاصــی بــرای امیرالمؤمنیــن دانســت 

ــر اســت. ــه تحقیــِق امــور دانات ــد ب و خداون

1. این را ابن جوزی ]الموضوعات: 355/1[ اّدعا نموده است.
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 برخـی نیـز گفته انـد: ›ایـن حدیـث بـا سـخن پیامبـر در حدیـث صحیح ناسـازگار اسـت 

که فرمود:“خورشـید بر هیچ کس جز  یوشـع بازداشـته نشـد.”‹ پاسـخ این سـخن آن اسـت که 

معنـای حدیـث یـاد شـده چنیـن اسـت: ›خورشـید بـر هیـچ پیامبـری جـز من بازداشـته نشـد، 

مگر یوشع.‹1«

بی شافعی )د.1044(�
َ
34. نورالّدین َحل

ی در الســیرة الحلبیه: 413/1 ]386/1[  گذشــت. و ی در همین کتاب )139/1(  شــرح حال و

گفتــه اســت: »و اّمــا بازگردانــده شــدن پــس از غــروب آن، در خیبــر بــرای رســول خدا؟ص؟ رخ 

داد. از اســماء بنــت ُعَمیــس روایــت شــده اســت ... .«

ی پـس از ذکـر حدیـث رّد الّشـمس گفتـه اسـت: »یکـی از دانشـوران گویـد: ›کسـی را که  و

کـه از حفـظ ایـن حدیـث سـرپیچد؛ زیـرا ایـن از بزرگ ترین  راه دانـش می پویـد، سـزاوار نیسـت 

نشـانه های پیامبـری اسـت؛ و آن حدیثـی اسـت بـا سـند مّتصـل.‹ صاحـِب إمتـاع األسـماع یاد 

کـرده _ . بدین  کـه ایـن حدیـث از اسـماء، بـا پنـج طریق رسـیده؛ _  و هـر پنج طریق را یاد  کـرده 

گفتـه بـود: ›تنهـا یـک زن ناشـناس از  کـه  کـه از ابن َکثیـر گذشـت2، رد می شـود  سـان، سـخنی 

ی دانسـته نیسـت، ایـن حدیـث را نقـل نمـوده اسـت.‹ و نیز این سـخن  کـه حـال و اهـل بیـت 

ابن جوزی مردود می گردد: ›این، بدون شک حدیثی ساختگی است.‹«

کـرده و در صفحـۀ412 از سـبط ابن جـوزی،  سـپس از إمتـاع األسـماع حدیـث پنجـم را یـاد 

گـزارش نمـوده اسـت. ـر واعـظ را 
َ

ماجـرای ابومنصـور ُمَظّف

35. شهاب الّدین َخفاجی حنفی )د.1069(�

ی )نسـیم الریاض فی شـرح شفاء القاضی  ی در همین کتاب )140/1( گذشـت. و شـرح حال و

یـان  کـه راو گویـد: »ایـن حدیـث را َطَبرانـی بـا سـندهای مختلـف روایـت نمـوده  عیـاض: 11/3( 

کرده اند. گروهی از حافظان و برجستگان یاد  1. این نحوۀ سازگاری را 

2. وی سخن ابن َکثیر  را در صفحۀ411 ]ص385[ آورده است.
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گفته است: »یکی از شارحان بدین حدیث اعتراض  بیشتِر آن ها ثقه هستند.« همو )ص12( 

ی  یانـش را بی اعتبـار و دروغگـو و حدیث سـاز خوانـده اسـت. و نمـوده و آن را سـاختگی و راو

گاه  که حق بر خالف این اسـت؛ و آن چه او را فریفته، سـخن ابن جوزی اسـت. نیز آ درنیافته 

کـه بیشـتر کتـاب الموضوعـات ابن جـوزی مردود اسـت و پایان بخـِش حافظان، سـیوطی،   نبـوده 

یده  کـه ابن جـوزی در کتـاب الموضوعـاِت خـود، فراوان سـتم ورز ی گفته انـد  و همچنیـن سـخاو

کـه بسـیاری از حدیث هـای صحیـح را در شـمار حدیث های سـاختگی یاد نموده،  تـا آن جـا 

کـه ابن صـالح بدان اشـارت نموده اسـت.« چنـان 

ـف _ رحمـه اهلل _ ]= نویسـندۀ الشـفاء بتعریـف حقـوق المصطفـٰی[ صحیـح 
ّ
ایـن حدیـث را مؤل

گواهـی راسـت بـر صحیـح بـودن آن اسـت.  کـه تعـّدد طریق هایـش،  دانسـته و اشـاره نمـوده 

ی، این حدیث را صحیح دانسـته اند.  ی نیز بسـیاری از پیشـوایان، همچون َطحاو پیش از و

یـه و َطَبرانـی در المعجـم الکبیـر، آن را با ذکر سـند آورده اند  نیـز ابن شـاهین و ابن َمْنـده و ابن  َمْرَدَو

و َطَبرانی آن را حسـن شـمرده اسـت. همچنین عراقی در  تقریب األسـانید و ترتیب المسـانید آن 

کرده است.« را یاد 

وجود  با  ابن جوزی  که  »این  است:  گفته  و  آورده  را  عراقی  حدیث  لفظ  ی  و آن گاه، 

که  قضای نماز، بازگردانده شدن را بی فایده دانسته، مردود است؛ زیرا نماز از علی با عذری 

ی نمی خواست آرامش رسول خدا؟ص؟  مانع از ادای آن بود، فوت شد؛ و آن سبب این بود که و

ی  را برهم زند. و این فضیلتی است؛ آن هم چه فضیلتی! و چون خورشید بازگردانده شد، و

نیز درک نمود... سیوطی در بارۀ این حدیث رساله ای مستقل تدوین  را  ادا  نماز  فضیلت 

که  گفته است  بس عن حدیث رّد الّشمس؛ و خود 
ّ
نموده و آن را چنین نامیده است: کشف الل

کرده و طریق های این حدیث را با سندهای  کاری  ی ابوالحسن فضلی نیز چنین  پیش از و

که بر آن ها نمی توان افزود. نیز با ابن جوزی  بسیار آورده و آن ها را صحیح شمرده، چندان 

نموده است. همو  را بی اعتبار دانسته، ستیز  آن ها  ی  که و یان حدیث  راو از  برخی  در بارۀ 
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کنندۀ  گوید: ›این، تأیید  که این را از نشانه های پیامبری دانسته،  ی  در بارۀ سخن َطحاو

صّحت حدیث است؛ زیرا این احمد1 از پیشوایان بزرگ حدیث و ثقه به شمار می آید و در 

به  پس  نموده؛  روایت  ی  و از  الّصحیح  در  بخاری  که  کند  کفایت  همین  ی  و دانستن  ثقه 

کرد.‹ که او را ضعیف شمرده و روایتش را بی اعتبار دانسته، اعتنا نشاید  کسی  سخن 

 نیز به همین سان، سخن ابن تیمّیه و ابن جوزی که این حدیث را ساختگی دانسته اند، 

گزافه گویی است. نیز این سخن، آشفته و اشتباه  که این سخِن آن دو  از اعتبار می افتد؛ چرا 

کرد: ›پس از تصریح به ساختگی  گفتار اعتنا نتوان  است و پس از آن چه شنیدید، به این 

که از نشانه های پیامبری باشد،  بودن این حدیث، دیگر این حکایت جایگاهی ندارد و این 

که به طور خاص حفظ ]و روایت[ شود.‹« سبب نمی گردد 

کرده است: ی این دو بیت را از قصیدۀ همزّیه یاد  سپس و
کند. خورشید و آفتابش بر پیامبر به خاطر علی بازگردانده شد تا او نماز را در وقت ادا 

سپس با صدایی بلند برخاسته از فراق _ که دوایش وصال است _ روی به بازگشت نهاد.2

و در صفحۀ15 ماجرای ابومنصور واعظ و شعر او را آورده است.

ـــی  کوران ـــردی  ک ـــهاب الّدین  ـــن ش ـــن ب ـــن حس ـــم ب ـــن ابراهی ـــیخ برهان الّدی ـــان ش 36. ابوالعرف
مدنی )د.1101(�3

یـة الطاهـره ]ص129[ تألیـف  کتـاب الذر ی )األمـم إلیقـاظ الهمـم: ص63( ایـن حدیـث را از  و

گفـت اسـحاق بـن یونـس، از سـوید بـن  گفتـه اسـت: »مـرا حدیـث  کـرده و  ابوبشـر دوالبـی یـاد 

بنـت  از فاطمـه  بـن حسـین،  از عبـداهلل  بـن حّیـان،  ابراهیـم  از  یـاد،  ز بـن  لـب  ُمّطَ از  سـعید، 

کـه گفـت: ›سـِر رسـول خدا؟ص؟ بـر دامـن علـی قـرار داشـت  الحسـین، از حسـین بـن علـی؟امهضر؟ 

1. یعنی احمد بن صالح مصری.

2. این دو بیت در قصیدۀ همزّیۀ بوصیری یافت نگردد.

یخ  3. در متـن، 1102 آمـده و درسـت همـان اسـت کـه در بـاال یـاد شـد. و خـود مؤلـف نیـز در همیـن کتـاب، 106/6، این تار
را برگزیـده اسـت. )غ.(
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گفته است: »یکی از شارحان بدین حدیث اعتراض  بیشتِر آن ها ثقه هستند.« همو )ص12( 

ی  یانـش را بی اعتبـار و دروغگـو و حدیث سـاز خوانـده اسـت. و نمـوده و آن را سـاختگی و راو

گاه  که حق بر خالف این اسـت؛ و آن چه او را فریفته، سـخن ابن جوزی اسـت. نیز آ درنیافته 

کـه بیشـتر کتـاب الموضوعـات ابن جـوزی مردود اسـت و پایان بخـِش حافظان، سـیوطی،   نبـوده 

یده  کـه ابن جـوزی در کتـاب الموضوعـاِت خـود، فراوان سـتم ورز ی گفته انـد  و همچنیـن سـخاو

کـه بسـیاری از حدیث هـای صحیـح را در شـمار حدیث های سـاختگی یاد نموده،  تـا آن جـا 

کـه ابن صـالح بدان اشـارت نموده اسـت.« چنـان 

ـف _ رحمـه اهلل _ ]= نویسـندۀ الشـفاء بتعریـف حقـوق المصطفـٰی[ صحیـح 
ّ
ایـن حدیـث را مؤل

گواهـی راسـت بـر صحیـح بـودن آن اسـت.  کـه تعـّدد طریق هایـش،  دانسـته و اشـاره نمـوده 

ی، این حدیث را صحیح دانسـته اند.  ی نیز بسـیاری از پیشـوایان، همچون َطحاو پیش از و

یـه و َطَبرانـی در المعجـم الکبیـر، آن را با ذکر سـند آورده اند  نیـز ابن شـاهین و ابن َمْنـده و ابن  َمْرَدَو

و َطَبرانی آن را حسـن شـمرده اسـت. همچنین عراقی در  تقریب األسـانید و ترتیب المسـانید آن 

کرده است.« را یاد 

وجود  با  ابن جوزی  که  »این  است:  گفته  و  آورده  را  عراقی  حدیث  لفظ  ی  و آن گاه، 

که  قضای نماز، بازگردانده شدن را بی فایده دانسته، مردود است؛ زیرا نماز از علی با عذری 

ی نمی خواست آرامش رسول خدا؟ص؟  مانع از ادای آن بود، فوت شد؛ و آن سبب این بود که و

ی  را برهم زند. و این فضیلتی است؛ آن هم چه فضیلتی! و چون خورشید بازگردانده شد، و

نیز درک نمود... سیوطی در بارۀ این حدیث رساله ای مستقل تدوین  را  ادا  نماز  فضیلت 

که  گفته است  بس عن حدیث رّد الّشمس؛ و خود 
ّ
نموده و آن را چنین نامیده است: کشف الل

کرده و طریق های این حدیث را با سندهای  کاری  ی ابوالحسن فضلی نیز چنین  پیش از و

که بر آن ها نمی توان افزود. نیز با ابن جوزی  بسیار آورده و آن ها را صحیح شمرده، چندان 

نموده است. همو  را بی اعتبار دانسته، ستیز  آن ها  ی  که و یان حدیث  راو از  برخی  در بارۀ 
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ی فرمـود:“ای  یافـت وحـی بـود. پـس چـون از آن حالـت بیـرون آمـد، بـه و و ایشـان در حـال در

کـه او  گفت:“نـه.” فرمود:“بارخدایـا! هرآینـه می دانـی  علـی! آیـا نمـاز واجبـت را خوانـدی؟” 

ی  ی بازگـردان!” پـس خداونـد خورشـید را بـر و کاِر تـو  و رسـولت بـود؛ پـس خورشـید را بـر و در 

گـزاْرد و آن گاه، خورشـید پنهـان شـد.(« بازگرداْنـد و او نمـاز 

کـه خواهـد  سـپس ایـن حدیـث را از طریـق َطَبرانـی، از اسـماء بنـت ُعَمیـس، بـا لفظـی 

بـس فی 
ّ
آمـد، روایـت نمـوده و گفتـه اسـت: »حافـظ جالل الّدیـن سـیوطی در کتابچـۀ کشـف الل

گویـد: ›همانـا حدیـث رّد الّشـمس معجـزه ای بـرای پیامبـر مـا محّمـد؟ص؟  حدیـث رّد الّشـمس 

ی و جز او آن را صحیح شـمرده اند؛ و حافـظ ابوالفرج ابن جوزی  اسـت و امـام ابوجعفـر َطحـاو

کتاب الموضوعات ]در شماِر حدیث های ساختگی[ آورده است.‹  که آن را در  یده  افراط ورز

گرد سـیوطی، محـّدث سـّید ابوعبـداهلل محّمـد بـن یوسـف دمشـقی صالحـی در مزیـل  نیـز شـا

ی در شـرح مشـکل  کـه ایـن حدیـث را حافـظ َطحـاو بـس عـن حدیـث رّد الّشـمس گویـد: ›بـدان 
ّ
الل

یانـش را ثقـه  م و راو
ّ
کـرده و هـر دو را مسـل اآلثـار، از اسـماء بنـت ُعَمیـس، بـا دو طریـق روایـت 

دانسـته اسـت. نیـز قاضـی عیـاض در الّشـفا بتعریـف حقـوق المصطفـٰی؛ حافـظ ابن سـّیدالّناس 

بیـب؛ و حافـظ عالءالّدیـن مغلطـای در الّزهـر الباسـم ایـن حدیـث را نقـل کرده اند و 
ّ
در  بشـری الل

حافـظ ابن الفتـح1 َازدی آن را صحیـح شـمرده و حافـظ ابوُزْرعـه ابن العراقـی ]طـرح الّتثریـب فـی 

شـرح التقریـب: 247/7[؛ و اسـتاد مـا حافـظ جالل الّدیـن سـیوطی )الـّدرر المنتثـرة فـی األحادیـث 

کفایت  المشـتهره ]ص152[( آن را حسـن دانسـته اند. نیز حافظ احمد بن صالح _ که همو تو را 

کند _ گفته اسـت:“ کسـی را که راه دانش می پوید، سـزاوار نیسـت که از حفظ حدیِث اسماء 

سـرپیچد؛ زیـرا ایـن از بزرگ تریـن نشـانه های پیامبـری اسـت.”‹

کتـاب  کـه حدیـث رّد الّشـمس را در  حافظـان ایـن رفتـار ابن جـوزی را زشـت شـمرده اند 

الموضوعـات ]ضمـن حدیث هـای سـاختگی[ آورده اسـت. حافـظ ابوالفضل بـن حجر در بارۀ 

1. در متن چنین آمده؛ اّما درست »ابوالفتح« است.
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کتـاب فتـح البـاری بشـرح  ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟: ›غنیمت هـا بـرای شـما حـالل هسـتند.‹ از 

کـه آن را در  گفتـه اسـت: ›ابن جـوزی بـه خطـا رفتـه  صحیـح البخـاری، پـس از آوردن حدیـث 

کرده است.‹ و من این را از دستخط ابن َحَجر نقل نموده ام.« الموضوعات ذکر 

ی گفته است: »این حدیث از طریق اسماء بنت ُعَمیس و علی بن ابی طالب  آن گاه، و

و پسرش حسین و ابوسعید و ابوهریره؟مهضر؟ رسیده است1.«

گفته اسـت: »از آن  گفته و آن گاه،  یانش سـخن  کمال آورده و در بارۀ راو سـپس آن را به 

یافتید  یانـش آوردیم، در چـه از سـخن حافظـان در بـارۀ این حدیث و روشـن سـاختن وضع راو

که همگان روایتش را  کسـی نیسـت  که مّتهم باشـد و نیز  کسـی نیسـت  یان  که در میان آن راو

م اسـت و نادرسـت نیسـت. پس 
ّ
که این حدیث مسـل نپذیرفته باشـند؛ و برایتان روشـن شـد 

گرفته اند.« که بـر آن  مطلبـی باقـی نمانـده، جـز  پاسـخ گفتن بـه ایرادهایی 

کافـی آن هـا را  کـرده و بـا پاسـخ هایی سـودمند و  کمـال بیـان  سـپس ایـن ایرادهـا را بـه 

گفتـه اسـت. جـواب 

رقانی مالکی )د.1122(� 37. ابوعبداهلل ُز

دّنّیه: 118-113/5( 
ّ
ی )شرح المواهب الل گذشت. و ی در همین کتاب )142/1(  شرح حال و

این حدیث را صحیح شمرده و گفته است: »ابن جوزی به خطا رفته که آن را از حدیث های 

گفته است: »بسیار جای  ساختگی دانسته است.« سپس فراوان به رّد ابن تیمّیه پرداخته و 

گفتار ابن تیمّیه.« شگفتی است از 

کـه صحیـح نبـودن ایـن حدیـث را از احمـد و ابن جـوزی نقـل نمـوده،  ی پـس از ایـن  و

ایـن  کـه  اسـت  آن  ›ظاهـر  گویـد:  صالحـی[  دمشـقی  ]شـمس الّدین  »شـامی  اسـت:  گفتـه 

حدیـث از طریـق برخـی از دروغ زنـان بـه آنـان رسـیده و نـه از طریق هایـی که یاد کردیـم؛ وگرنه، 

کـه  کـه ایـن حدیـث ضعیـف اسـت، چـه رسـد بـه ایـن  کـرد  بـا ایـن طریق هـا، نمی تـوان حکـم 

گروهی از برجستگان اهل سّنت در بارۀ تواتر، متواتر شمرده می شود. 1. پس این حدیث بر طبق نظر 
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کـه  گـر سـندهای ایـن حدیـث بـر اینـان عرضـه می شـد، اعتـراف می کردنـد  سـاختگی باشـد. ا

ایـن حدیـث اسـتوار اسـت و سـاختگی نیسـت.(«

کـه گروهـی  کـه ]در دانـش حدیـث[ برنهاده انـد و نیـز ایـن  نیـز گفتـه اسـت: »قاعده هایـی 

کردنـِی خویـش آورده و شـماری از ایشـان  کتاب هـای اعتمـاد  از حافظـان، ایـن حدیـث را در 

کـرده، رد می نماید.« کـه بـه سـاختگی بـودن آن حکم  آن را تقویـت نموده انـد، سـخن کسـی را 

نیـز گفتـه اسـت: »همچنیـن بـا این حدیث روشـن می شـود که آن نماز قضـا نبوده، بلکه 

ادا بـوده اسـت؛ وگرنـه دعـای پیامبـر سـودی نداشـته... و از قاعده هـا]ِی دانـش حدیـث[ آن 

کـه تعـّدد طریق هـای حدیـث، می رسـاند کـه حدیـث دارای اصـل ]و واقعیـت[ اسـت.  اسـت 

ـر واعـظ ... .« و آن گاه، ماجـرا را 
َ

کـه ابومنصـور ُمَظّف و از رخدادهـای نیکـوی لطیـف آن اسـت 

گذشت، آورده است. که  گونه  همان 

38. شمس الّدین َحْفنی شافعی )د.1181(�

کتـاب  بـر  ی در حاشـیۀ خویـش  گذشـت. و کتـاب )144/1(  ی در همیـن  شـرح حـال و

الجامع الّصغیر تألیف سـیوطی )293/2 ]267/3[( در بارۀ این سـخن رسـول خدا؟ص؟: »خورشـید 

بـر هیـچ بشـری جـز  یوشـع بـن نـون، بازداشـته نشـد.« گویـد: »ایـن بـا حدیـث رّد الّشـمس بـرای 

سـرور مـا علـی؟ضر؟ ناسـازگار نیسـت؛ زیـرا رّد الّشـمس بـرای علی پـس از غروب خورشـید بوده 

و بازداشـته شـدن آن بـرای یوشـع، پـس از غـروب نبـوده؛ و مـراد از آن حدیـث ایـن اسـت که در 

زمـان گذشـته، خورشـید بـر هیـچ بشـری جـز  یوشـع بازداشـته نشـد. ایـن بـدان دلیل اسـت که 

در حدیـث، فعـل ماضی)= ُحِبـَس( بـه کار رفتـه اسـت. پـس ایـن حدیـث با این که خورشـید 

بـرای برخـی از اولیـای خـدای تعالـی، پـس از آن زمـان، بازداشـته شـود، منافـات نـدارد.«

39. میرزا محّمد َبَدخشی.

گویـد: »گروهـی  ی )ُنـُزل األبـرار: ص40 ]ص79[(  کتـاب )143/1( از او یـاد شـد. و در همیـن 
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ی  َطحـاو همچـون  نموده انـد؛  تصریـح  حدیـث  ایـن  بـودن  صحیـح  بـه  حافـظ  پیشـوایان   از 

یانش را ثقه دانسته است.« م و راو
ّ
ی این حدیث را مسل و قاضی عیاض و جز آن دو. َطحاو

ـر واعـظ را یـاد نمـوده 
َ

کـرده و ماجـرای ابومنصـور ُمَظّف ی را نقـل  ی سـخن َطحـاو  سـپس و

کتابچه ای در بارۀ طریق های این حدیث و بیان وضعّیت  گفته اسـت: »حافظ سـیوطی را  و 

آن است.«

40. شیخ محّمد َصّبان )د.1206(�

ی )إسـعاف الّراغبیـن: ص62( آن را از  گذشـت. و کتـاب )145/1(  ی در همیـن  شـرح حـال و

کرامت های امیرالمؤمنین؟ع؟ شـمرده  معجزه های پیامبر؟ص؟ دانسـته و در صفحۀ162 آن را از 

ی و قاضـی در الّشـفا ایـن حدیـث را صحیـح  گفتـه اسـت: »َطحـاو کـرده و  و حدیـث را ذکـر 

ی نموده انـد  ی دنبـال رو شـمرده اند و شـیخ اإلسـالم ابوُزْرعـه آن را حسـن دانسـته و جـز او از و

کـه وقـت نمـاز بـا  کرده انـد. ایـن ادعـا  کـه آن را سـاختگی دانسـته اند، رد  گروهـی را  و سـخن 

گذشـته و بازگردانـده شـدن آن سـودی نداشـته، پذیرفتنـی نیسـت؛ زیـرا بـا  غـروب خورشـید 

گفتـه و جـز او نیـز بـا  کـه ابن عمـاد  برگشـت خورشـید، وقـت نمـاز نیـز بازگردانـده شـد، چنـان 

ی موافقـت کرده انـد؛ هـر چنـد سـخن زرکشـی خـالف آن را اقتضـا می کنـد. با فـرِض پذیرِش  و

کـه بازگردانـده شـدن بـه نحـو خـاص بـوده و بـه  گوییـم  ـی 
ّ
کل بازنگشـتِن وقـت نمـاز، بـه طـور 

همیـن سـان، درک نمـاز عصـر بـه صـورت ادا نیـز خصوصّیـت داشـته اسـت.«

41. شـیخ محّمد امین بن عمر، مشـهور به ابن عابدین دمشـقی )د.1252(�

وی که در روزگار خویش، پیشوای حنفّیه بوده، در حاشیه اش1)252/1 ]241/1[( در شرح 

کند و سپس بازگردد، آیا وقت نماز نیز باز می گردد؟  گر خورشید غروب  ف: »ا
ّ
این سخن مؤل

که  گفته اند  ›شافعیان  است:  گفته  و  دارد  بحثی  الّنهر  کتاب  ف 
ّ
»مؤل گوید:  آری.«  ظاهرًا: 

وقت نماز باز می گردد؛ زیرا پیامبر _ علیه الّصالة و الّسالم _ در دامن علی؟ضر؟ خوابید تا خورشید 

غروب کرد، و چون برخاست، علی به وی گفت که نماز عصرش از دست رفته است. پیامبر 

1. نام این حاشیه چنین است: »رّدُ المحتار علی الّدّر المختار« که شرحی است بر تنویر األبصار در فقه حنفّیه.
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کرد:“بارخدایا! همانا وی در اطاعت تو و اطاعت رسولت بود؛ پس خورشید را  چنین دعا 

بر وی بازگردان!” پس خورشید بازگردانده شد تا او نماز عصر را خواند؛ و این در خیبر  رخ 

داد.‹ این حدیث را َطحاوی و عیاض صحیح شمرده اند و گروهی، از جمله َطَبرانی، با سند 

به خطا  را ساختگی دانسته اند،  آن  که  ابن جوزی  کسانی چون  و  کرده اند.  روایت  صحیح 

رفته اند. و قاعده های ما نیز  از پذیرش این حدیث ابایی ندارد.«

ی از شـافعیان  کتاب الّنهر، به پیرو که در  گوید: »البّته شـیخ اسـماعیل آن چه را  سـپس 

کـه بـا غـروب خورشـید، نمـاز عصـر قضـا می شـود و بازگردانـده  آورده، رد نمـوده و بـر آن اسـت 

کـه در حدیـث آمـده، امتیـازی خـاص بـرای علـی  شـدن، سـبب ادای آن نمی گـردد؛ و آن چـه 

ی در اطاعـت تـو و  کـه سـخن رسـول خدا؟ع؟ نیـز همیـن را می رسـاَند: ›همانـا و اسـت، چنـان 

اطاعت رسولت بود.‹«

ینی َدْحالن شافعی )د.1304(� 42. سّید احمد َز
الّسـیرة  النبوّیـه: حاشـیۀ  )السـیرة  ی  و گذشـت.   )147/1( کتـاب  همیـن  در  ی  و حـال  شـرح 
ی بـود. اسـماء  گویـد: »از معجزه هـای پیامبـر؟ص؟ رّد الّشـمس بـرای و الحلبّیـه: 125/3 ]201/2[( 

ی و سـخن  کـرده اسـت که ... .« سـپس حدیـث را آورده و روایت َطحاو بنـت ُعَمیـس روایـت 
گفتـه اسـت: »احمـد بـن صالـح از بـزرگاِن پیشـوایان  احمـد بـن صالـح مصـری را یـاد نمـوده و 
ی روایـت نمـوده  کـه بخـاری در الّصحیـح از و کنـد  کفایـت  ثقـۀ حدیـث اسـت و همیـن او را 
کتـاب الموضوعـات )=حدیث هـای  کـه ابن جـوزی حدیـث رّد الّشـمس را در  اسـت؛ و بـه ایـن 
کتاب الموضوعات  که او در  کرد؛ زیرا دانشوران اّتفاق نظر دارند  ساختگی( آورده، اعتنا نشاید 

کتـاب وارد  کـه بسـیاری از حدیث هـای صحیـح را در ایـن  یـده تـا آن جـا  سـهل انگاری ورز
گفتـه اسـت: نمـوده؛ و سـیوطی ]األلفّیـة فـی علـم الحدیـث: ص92[ چنیـن 

از شگفتی هایی که در این کتاب )الموضوعات( می بینی، این است که حدیثی از صحیح مسلم 

در آن است.«

گفتار  کرده و بخشـی از  دّنّیه ]528/2-530[( را یاد 
ّ
آن گاه، سـخن َقْسـَطالنی  )المواهب الل
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کـه در آن، ماجـرای ابومنصـور واعـظ و شـعرش آمـده  ُزرقانـی در شـرح آن ]116/5[ را آورده 

کـه چنیـن  کـه میـان ایـن حدیـث و حدیثـی  گـزارش نمـوده  اسـت. سـپس از حافـظ ابن َحَجـر 

کـس، جـز  یوشـع بـن نـون، بازداشـته نشـد.«؛ زیـرا  گویـد، منافـات نیسـت: »خورشـید بـر هیـچ 

بازداشـتن خورشـید بـرای یوشـع، پیـش از غـروب؛ و در ماجـرای علـی، پـس از غـروب بـود. 

و  صحیـح  ستاره شناسـی  علـم  یوشـع،  ماجـرای  از  پیـش  کـه  »گوینـد  اسـت:  گفتـه  سـپس 

درسـت بـود و چـون خورشـید بـرای یوشـع؟ع؟ توّقـف یافـت، بیشـینۀ ایـن علـم باطـل گشـت و 

کـه خورشـید بـرای علـی؟ضر؟ بازگردانـده شـد، همـۀ آن باطـل شـد.« گاه  آن 

ْنجی.
َ
43 ]و 44[. سّید محّمد مؤمن ِشْبل

وی )نور األبصار: ص28 ]ص63[( رّد الّشمس را از معجزه های رسول خدا؟ص؟ شمرده است.

لفظ حدیث رّد الّشمس

از اسـماء بنت ُعَمیس روایت شـده که رسـول خدا؟ص؟ نماز ظهر را در صهباء از سـرزمین 

کـه  آن  بازگشـت، حـال  فرسـتاد. علـی  کاری  پـی  در  را  و سـپس علـی  آوْرد  بـه جـای  خیبـر 

رسـول خدا نمـاز عصـرش را خوانـده بـود؛ پـس سـرش را بـر دامـن علـی نهـاد و آن را حرکت نداد 

گفـت: »بارخدایـا! همانـا بنـده ات، علـی،  تـا خورشـید غـروب نمـود. سـپس رسـول خدا؟ص؟ 

ی بازگردان!« کرد؛ پس طلوع خورشید را بر و خود را وقف پیامبرش 

کـوه فـراز شـد و علـی برخاسـت و وضـو  گویـد: »پـس خورشـید طلـوع نمـود تـا بـر  اسـماء 

گشـت.« سـاخت و نمـاز عصـر را بـه جـای آوْرد و سـپس خورشـید پنهـان 

که به رعایت اختصار، از آن چشم می پوشیم. در این جا لفظی دیگر نیز هست 

آن چـــه شـــهرت ایـــن افتخـــار بازمانـــده را در میـــان صحابـــۀ نخســـت نشـــان می دهـــد، 

حّجـــت آوری امیرالمؤمنیـــن بـــه ایـــن حدیـــث در حضـــور همـــگان در روز شـــورا، بـــا ایـــن ســـخن 

ـــی  کس ـــن  ـــز م ـــما ج ـــان ش ـــا در می ـــرم: آی ـــواه می گی گ ـــوگند داده،  ـــد س ـــه خداون ـــما را ب ـــت: »ش اس
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ی بازگردانـــده شـــده باشـــد تـــا نمـــاز عصـــر را بـــه جـــای  کـــه خورشـــید پـــس از غـــروب بـــر و هســـت 
گفتند: »نه.«1 آوَرد؟« 

خطیـب خوارزمـی )المناقـب: ص260 ]ص329[( از مجاهـد، از ابن عّبـاس روایـت نمـوده 

ی گفتنـد: »در بـارۀ علی بن ابی طالب چه گویی؟« گفت: »به خدا سـوگند! از کسـی  کـه بـه و

گرانمایـۀ نفیس)= ثقلیـن( اسـت؛ پیـش از همـه ]اسـالم آوْرد و[ و دو  کـه یکـی از دو  کـردی  یـاد 

گـزاْرد و هـر دو بیعـت را به جای  شـهادت بـر زبـان جـاری سـاخت و بـه سـوی هـر دو قبلـه نمـاز 

ی عطـا شـد _ او پـدِر دو سـبط، حسـن و حسـین، اسـت _ و دو بـار  آوْرد و دو سـبط پیامبـر بـه و

ی بازگردانده شـد.« کـه از جـّن و انـس پنهـان گشـت، بـرای و خورشـید پـس از آن 

که بخشـی مهم  این ماجرا در شـعر بسـیاری از شـاعران سـده های نخسـت تا امروز آمده 

از آن هـا در البـه الی کتـاب ما یافت گردد.

بنگرید به: 293/2؛29/3 و 57�

کــه همــۀ  کتابــش را درمی یابیــم. مــا را مجــال آن نیســت  بــا ایــن همــه، بهــای ابن  َحــْزم و 

کتــاب الِفَصــل فــی الملــل و النحــل و حّتــی بخــش مهــّم آن را  گزافه گویی هــای  مطالــب باطــل و 

کنــده از  ــد چهــارم، آ
ّ
کتــاب، بــه ویــژه مجل دهــای آن 

ّ
یــم؛ زیــرا همــۀ مجل بــرای خواننــدگان بیاور

خودرأیــی و دروغ بســتن  و تحریــف و حقیقت پوشــی و دروغ و بهتــان و ســخن باطــل اســت؛ 

ــم خیــال نویســندۀ آن، وجــود ندارنــد.
َ
کــه جــز در عال و در آن، مذهب هایــی ســاخته شــده 

گر بخواهیم  و اّمـا اّتهام هـا و دشـنام های زشـت در ایـن کتاب، نهایتی ندارد؛ چنـان که ا

کتـاب الِفَصـل فـی الملـل و النحـل و نیـز  کتابـی خواهـد شـد. در  همـۀ آن هـا را برشـمریم، خـود 

کـس از نیـش زبـان او در امـان نمانـده، حّتـی پیامبـر بـا عظمـت! او  ی، هیـچ  در دیگـر آثـار و

کـه سـرور  گویـد: »از چشـم شـیعیان پنهـان مانـده  )اإلحـکام فـی اصـول األحـکام: 171/5 ]160/5[( 

کافـر اسـت.« پیامبـران، فرزنـد پـدر و مـادری 

کتاب )159/1-163( گذشت. که در همین  گواه خواهی در روز شورا  1. اشاره به حدیث 
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گزنـده، ادب دیـن و تألیـف و دانـش و عّفـت او را همراهـی می کنـد؟  آیـا در ایـن سـخن 
»آیـا از میـان همـۀ مـا، وحـی بـر او افکنـده شـده؟ بلکـه او دروغ پـردازی سرمسـت و متکّبـر اسـت. فـردا خواهنـد 

کـه دروغ پـرداز سرمسـت متکّبـر کیسـت.« ]قمـر/25 و 26[ دانسـت 

َحل1 ل و الِنّ
َ

پنج( الِمل

گرچـه در زشـت گفتاری بـا الِفَصـل فـی الملـل و النحـل هماننـد نیسـت، در  کتـاب،  ایـن 

کـه  یافـت می گـردد  انبـوه  و دروغ هـای  و نظرهـای جعلـی  البه الیـش نسـبت های سـاختگی 

یم: خوانندگان راهی جز باطل شمردن آن ها ندارند. اینک نمونه هایی را می آور

کـه خداونـد جسـم اسـت  گفتـه اسـت  ـم شـیعه، 
ّ
گویـد: »هشـام بـن حکـم، متکل ی  1� و

و ابعـاد آن هفـت وجـب، بـه انـدازۀ وجـب خویشـتن، اسـت و در مـکان مخصـوص و جهـت 
مخصـوص قـرار دارد.«2

کـه اطاعتش واجب  2� هشـام بـن حکـم در بـارۀ علـی گفته اسـت: »او خداوندی اسـت 

اسـت.« ]الملل و النحل: 165/1[

3� هشــام بــن ســالم گویــد: »خداونــد بــر صــورت انســان اســت؛ باالیــش تو خالــی و پایینش 

گــوش ــا و بینــی و  کــه می درخشــد و دارای پنــج حــس و دســت و پ ــان اســت  ــوری تاب ــر؛ و ن  توُپ

گوشــت و خــون  گیســویی ســیاه دارد؛ و نــوری ســیاه رنگ اســت، اّمــا   و چشــم و دهــان اســت و 

گنــاه را بــر پیامبــران روا دانســته، اّمــا امامــان را معصــوم می دانــد.  نیســت.« و همیــن هشــام، 

]الملــل و النحــل: 165/1[

گویـد: »خداونـد پیـش از آفریـدن صفت هـا، دانـا و توانـا و زنـده و بینـا   4� زرارة بـن أعیـن 

م )= سخنگو( نبود.« ]الملل و النحل: 165/1[
ّ
و اراده مند و متکل

1. تألیف فیلسوف اشعری، ابوالفتح محّمد بن عبدالکریم شهرستانی )د.548(�

َحـل چـاپ شـده در حاشـیۀ الِفَصـل فـی الملـل و النحـل )25/2( آمـده اسـت. ]بنگریـد بـه:  ـل و الِنّ
َ
2. ایـن سـخن در الِمل

َحـل: 164/1[ ـل و الِنّ
َ
الِمل

)204( 
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بـر صـورت  نـوری اسـت  گفتـه اسـت: »همانـا خداونـد  ُنعمـان  بـن  ابوجعفـر محّمـد   �5

ابـا دارد.« ]الملـل و النحـل: 167/1[ کـه جسـم باشـد،  انسـان، و از ایـن 

6� یونـس بـن عبدالّرحمـان قّمـی اّدعـا کرده که فرشـتگاْن عرش را حمـل نمایند و عرْش 

کـه خـدا را هماننـد انسـان می داننـد و در  پـروردگار را حمـل کنـد. او از جملـۀ شـیعیانی اسـت 

ایـن زمینـه، کتاب هایی برای شـیعیان نوشـته اسـت. ]الملل و النحـل: 168/1[

ی بــه بــزرگان شــیعه نســبت داده؛ همــان  کــه و پاســخ: این هــا اندیشــه هایی باطــل اســت 

کــه همچــون ســایه در پــی امامانشــان؟مهع؟ راه می ســپارند و هیــچ عقیــده ای را پایبنــد  کســان 

کننــد و اندیشــه ای را در ســر ندارنــد،  نیســتند و آمــوزه ای را رواج نمی دهنــد و حکمــی را نمی پرا

کوبنــده یــا بیانــی رســا یــا فتوایــی اســتوار یــا  کــه از ســوی ســروران پیشوایشــان برهانــی  مگــر آن 

نظری روشن و درخشان در بارۀ آن رسیده باشد.

افــزون بــر ایــن، ســخنان همــۀ آن افــراد در زمینــۀ عقایــد و احــکام و معــارف االهــی در 

کنــده اســت و در دســترس همــگان قــرار دارد و چشــم ها بــدان خیــره و  کتاب هــای شــیعه پرا

کــه بــه ایشــان  گشــاده اســت. آن چــه در ایــن آثــار آمــده، بــا ســخنانی  دل هــا بــه ســوی آن 

کتاب هــا و آثــار جــاودان ایشــان هیــچ نســبتی بــا ایــن  کامــاًل متناقــض اســت و  می بندنــد، 

سخنان ندارد؛ و بلکه آن ها را با زبانی تیز و تند دور می کند و با آن ها مخالفت می نماید.

آن  گـر  ا و  رسـیده  بسـیار  شـهرت  حـّد  بـه  کسـان  ایـن  از  دیـن؟مهع؟  پیشـوایان  سـتایش 

ی سـخت  پیشـوایان آن مطالـب نسـبت داده شـده را در سـخن یکـی از اینـان می یافتنـد، بـر و

کـه  هجـوم می آوردنـد تـا شـیعیان را از فریفتـه شـدن بـه آن سـخنان حراسـت نماینـد؛ چنـان 

می دادنـد. انجـام  گمراهی پیشـگان  و  بدعت گـذاران  در بـارۀ  را  کار  ایـن 

 نیــز دانشــمندان علــم رجــال در شــیعه، در بــارۀ شــرح حــال ایــن افــراد بســیار ســخن گفتــه 

ــان بیــش از  کــه بدیشــان نســبت داده شــده، پیراســته اند؛ و آن ــان را از هــر عیبــی  و یکصــدا آن
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گاهند  کــه از آنــان دورنــد و بــه وضــع و شــرح حالشــان ناآ گاهنــد   طــرف مقابــل بــه حــال ایشــان آ

ی، با آنان دیدار نداشته اند. و در هیچ جای و به هیچ رو

از روزگار قدیم تا امروز، هیچ شیعه ای نیست که چنین فرقه هایی را باور داشته یا بشناسد: 

ّیه، و یونسّیه که در نظر شهرستانی و همانندان وی، به آنان ]= شیعیان[ منتسب  هشامّیه، زرار

هستند، همچون بسیاری از فرقه هایی که وی برای شیعیان ذکر نموده و شیخ عالمه ابوبکر بن 

ی در الرسالة الفارقة و الملحة الفائقة در بارۀ فرقه ها که به خّط خود وی موجود است، 
ّ
عتایقی حل

همۀ آن ها را نفی نموده و سرور ما سّید مرتضی علم الهدی )الّشافی فی اإلمامه ]83/1-87[( و 

نیز سّید عالمه مرتضی رازی )تبصرة العوام ]ص46-54[( همۀ این نسبت ها را که به آن افراد مورد 

گونه مطالب در جایی یافت نمی شود،  گفته اند:[ این  اتهام داده اند، دروغ شمرده اند. ]آن دو 

مگر در کتاب های کسانی که با عقیدۀ اینان مخالفند؛ )= اهل سّنت( با این هدف که جایگاه 

که هم مذهبان این افرادند و بیش از همه با  ایشان را در میان مردم پایین آورند؛ اّما شیعیان 

عقاید ایشان آشنایند، چنین افتراهایی را نمی شناسند و آن را باور ندارند و هیچ یک از این ها 

کتاب هایشان یافت نمی شود و آن چه در آثار ایشان یافت می گردد، یکسره به خالف آن  در 

ی در مناهج الیقین، و دیگر برجستگان شیعه 
ّ
مطالب است؛ همان سان که آیت اهلل عالمه حل

هیچ یک از این فرقه ها را ثابت و صحیح نمی شمارند.

کـه آن اّدعاهـا را اثبـات نمایـد، بـر امامّیـه چیـره  پـس آیـا ایـن مـرد می توانـد بـا حّجتـی 

که چنین نیست! گردد؟ به خدا سوگند 

ایـن  یـخ،  تار و  کالم  کتاب هـای  از  یـک  هیـچ  در  شهرسـتانی،  آفرینـش  از  پیـش  آیـا  و 

کـه علـی خـدا اسـت؟ به خدا سـوگند که چنین نیسـت! عقیـده بـه هشـام نسـبت داده شـده 

که در  کلمه ای از آن کتاب های نسبت داده شده به یونس بن عبدالّرحمان را  و آیا حّتی 

زمینۀ تشبیه خدا به انسان نگاشته شده، چشم هیچ بشری دیده یا گوش کسی شنیده است؟ 

به خدا سوگند که چنین نیست! و خود شهرستانی نیز این ها را ندیده و نشنیده است!
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ی جای شگفتی بسیار دارد: و اّما این سخن و

7� پـس از وفـات علـی بـن محّمـد عسـکری نیـز شـیعیان دچـار اختالف گشـتند. گروهی 

گروهی حسن بن علی را. شیعیان سرکرده ای به نام علی بن  جعفر بن علی را امام دانستند و 

فـالن طاحـن داشـتند کـه از اهـل کالم بـود و امامـت جعفـر بـن علی را تقویـت نموده، مـردم را به 

کـه  سـوی وی کشـانید و فـارس بـن حاتـم بـن ماهویـه نیـز او را یـاری نمـود. ایـن بـدان سـبب بـود 

گفتند: »ما حسـن را آزمودیم  چون محّمد درگذشـت و حسـن عسـکری را بر جای نهاد، ایشـان 

ّیـه نامیدنـد و پـس از مـرگ  و نـزد وی دانشـی نیافتیـم.« آنـان معتقـدان بـه امامـت حسـن را حمار

کـه  آن  بـدون  حسـن  کـه  آوردنـد  حّجـت  چنیـن  و  نمودنـد  تقویـت  را  جعفـر  امامـت  حسـن، 

جانشینی داشته باشد، درگذشته؛ پس امامتش باطل بوده، زیرا کسی را به جانشینی ننهاده؛ 

و کسـی امام نمی شـود، مگر آن که جانشـین و بازمانده ای داشـته باشـد. پس از این که کسـانی 

کنیـزش یـا دیگـری در رِحـم دارد، جعفـر توانسـت  کـه  کردنـد حسـن دارای فرزنـدی اسـت  اّدعـا 

کـم و رعّیـت و خـاص و عـام برَمـال گشـت و  کار ایشـان نـزد حا میـراث وی را از آِن خـود نمایـد و 

کسـانی که به امامت حسـن معتقد بودند، انشـعاب یافته، به فرقه های فراوان تقسـیم گشـتند. 

گراییدند؛  این فرقه بر امامت جعفر باقی ماْند و بسـیاری از معتقدان به امامت حسـن، به آنان 

که از بزرگان و فقیهان شیعه و در فقه و حدیث چیره دست  از جمله حسن بن علی بن فّضال 

گرویدند   بود. آن گاه، پس از جعفر به علی بن جعفر و فاطمه که دختر علی و خواهر جعفر بود، 

و برخـی نیـز فقـط علـی بـن جعفـر، بـدون فاطمـه، بانـوی بزرگـوار، را بـه امامـت پذیرفتنـد. پـس از 

مرگ علی و فاطمه نیز به اختالف فراوان دچار گشتند. ]الملل و النحل: 151/1[

پاســــخ: آدم هـا بـه ســـالن های رقـص و نمـــایش مـــی روند تـا صحنه هـای شـادی انگیز 

کـه به نحوی شـاد کننده باشـد، بشـنوند؛ اّمـا غافلند  و خنـده آور را تماشـا کننـد یـا مطالبـی را 

که کتاب شهرسـتانی برای این مقصود بهتر از آن سـالن های تفریح اسـت. البّته در این حال، 

گر به نادانِی نویسنده می خندد، از سوی دیگر، به گریه می افتد که در میان پژوهندگان  انسان ا
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مسـلمان کسـی هسـت کـه خـوش دارد گروه هـای هم دینش را به ناسـزا و عیب جویی گیـرد، اّما 

نمی دانـد چگونـه چنیـن کنـد؛ پـس میـان نادانـِی ننگیـن و بهتـان دروغین، دسـت و پـا می زند. 

 کاش او پیـش از نوشـتن، در احـوال و عقایـد و تاریـخ بـزرگان شـیعه تحقیـق و بررسـی می کـرد 

گام برنمی داشـت و  کورکورانـه  کـه برسـاخته، بـر دوش نمی کشـید و در ایـن راه،  گنـاِه آن چـه را  و 

آن چه را که نمی داند، ثبت نمی نمود.

گر می دانسته، مصیبت، بزرگ تر است! گر نمی دانسته، آن ]خود[ مصیبتی است؛ و ا ا

کاش می دانسـتم چـه هنـگام در امامـت میان امام حسـن عسـکری؟ع؟ و برادرش جعفر 

کـه پـس از وفـات بـرادرش اّدعـای امامـت نمـود، اختـالف افتـاد! و ایـن علـی بـن فـالِن طاحـن 

ی کشـانید؟ او چـه زمان آفریده  کـه امامـت جعفـر را تقویـت نمـود و مردم را به سـوی و کیسـت 

که نه خودش شـناخته شـده و نه پدر  کیسـت   شـد و چه هنگام درگذشـت؟ من نمی دانم او 

ـِم وجـود جایگاهـی یافـت می شـود؟ مـن نمی دانـم؛ شهرسـتانی 
َ
و مـادرش! آیـا بـرای او در عال

نمی داند؛ و ستاره شناس هم نمی داند!

چگونـه فـارس بـن حاتـم بـن ماهویـه، جعفـر را یـاری نمود، حـال آن که فـارس را ُجنید به 

فرمـان پـدِر خـوِد جعفـر، امـام علی هادی؟ع؟ ، کشـته بود؟

کـه امـام حسـن عسـکری را پـس از خـود بـر جـای نهـاد؟ آیـا او امـام  کیسـت  ایـن محّمـد 

یـا ابوجعفـر  بـر جـای ننهـاد؛  کـه پسـری جـز امـام هـادی _ سـالم اهلل علیـه _  محّمـد جـواد اسـت 

گرامی اسـت و در زمان زندگی  که در نزدیکی شـهر بلد دارای بارگاهی  محّمد بن علی اسـت 

کـه هنـوز امامـت بـرای پـدرش برقـرار بـود، درگذشـت؟ و او چـه هنـگام  کـش، در حالـی  پـدر پا

کسی جز خود را برای امامت جایگزین سازد؟ امام یا مّدعی امامت بود تا 

کـه حسـن زکـّی عسـکری را آزمودنـد و نـزد او دانشـی نیافتنـد؛  کسـانی بودنـد   و آنـان چـه 

کـه از او هیـچ چیـز دانسـته نیسـت، مگـر آن که بـه باطل پس از  و سـپس آن را در جعفـر یافتنـد 

کـه توفیـق توبـه  یـم، آن اسـت  کـرد _ و نهایـت آن چـه دربـارۀ او بـاور دار بـرادرش اّدعـای امامـت 

145/3

)208(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 226

ی یا شرح حالی که از فضیلت او حکایت نماید، در هیچ  یافته است _ و یادکردی از دانش و

کـه شهرسـتانی مّدعی  کتابـی یافـت نمی شـود و کتاب هـای حدیـث هیـچ چیـز از دانـش او را 

گر خوابش راسـت باشـد! _ بازنمی تاباَند؟ و این حسـن عسـکری؟ع؟ است که در  آن اسـت _ ا

 شـرح حال نامه ها و فرهنگ نامه هـای شـیعه و سـّنی، بـه دانشـوری و ثقـه بـودن از او یـاد شـده 

ی سرشار است. کتاب های دانش و حدیث از آموزه ها و معارف و و 

ّیه نامیدند؟ آری؛ اهل بیت نبّوت  و چه کسانی بودند آنان که پیروان حسن؟ع؟ را حمار

ی حسد، خود آنان   همواره در تیررس حسد بوده اند و در روزگار هر یک از ایشان، کسانی از رو

و پیروانشـان را بـه دشـنام و ناسـزا می گرفته انـد؛ اّمـا ایـن بـرای آن امـام یـا پیروانـش بـه صـورت 

لقـب درنمی آمـد؛ بلکـه آن دشـنام دهنـده در پرتـگاه فرومایگـی فرومی افتـاد.

چه هنگام حسن بن علی بن فّضال در روزگار امام حسن عسکری می زیست تا از وی 

گراییده باشد؛ حال آن که ابن فّضال در سال 221 درگذشت، هنگامی که هنوز نطفۀ  به جعفر 

ک آن دو، امام هادی )ز.212(، به سن بلوغ نرسیده بود؟ حسن و جعفر  انعقاد نیافته و پدر پا

کسـی بـه امامـت  کسـی بـرای امـام علـی هـادی دختـری بـه نـام فاطمـه برشـمرده تـا  چـه 

ی معتقـد باشـد؟ بـه اّتفـاق موّرخـان، آن امـام؟ع؟، پسـرانی جـز حسـن و حسـین و جعفـر،   و

و دختری جز  علّیه بر جای ننهاد.

کـه در جعبۀ شهرسـتانی موجود بـوده و صفحۀ کتاب  ایـن همـۀ نادانـی و دروغـی اسـت 

یخ زندگی اش را با آن سـیاه نموده اسـت؛ و چه بسـیار صفحه های  خویش یا صفحه ای از تار

کشـانده، چیـزی نیسـت مگـر  ایـن پرتـگاه  بـه  را  او  او اسـت. آن چـه  آِن  از  کـه  ایـن  هماننـد 

ی و  کـه در بـارۀ خـود و کـه در بـارۀ امـام هـادی  کـه می گویـد؛ تـا آن جـا  گاهـی بـه سـخنی  ناآ

قـم  در  را  ی  مـزار و کـه  مرتکـب می شـود  را  بـزرگ  اشـتباه  ایـن  فرزندانـش دچـار خطـا شـده، 

کـه شـهر مقـّدس سـامّراء بـه  می دانـد )حاشـیۀ الِفَصـل فـی الملـل و النحـل: 5/2 ]150/1[(؛ حـال آن 

کـه آن دو در آن جـا  کنـار ایشـان، از هنگامـی  ی و فرزنـدش امـام ]حسـن[ زکـّی در  مـزار مطّهـر و
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مدفـون بوده انـد، بـه خـود می بالـد؛ خـواه پیـش از روزگار شهرسـتانی و خـواه پـس از آن. ایـن 

کـه از بلنـدی سـر بـه آسـمان می سـاید و از روشـنایی بـر خورشـید برتـری  گنبـد طالیـی او اسـت 

کـه سرشـار از تصریـح بـه ایـن مـزار مقـّدس  یخنـد  دارد؛ و ایـن فرهنگ نامه هـا و کتاب هـای تار

گاه است! ی و فرزندش هستند؛ اّما شهرستانی از این همه ناآ برای و

8� ویژگی های شیعه نزد شهرستانی!

ی گویـد: »از ویژگی هـای شـیعه، اعتقـاد بـه تناسـخ و حلول و تشـبیه اسـت.«: )حاشـیۀ  و

الِفَصـل فـی الملل و النحـل: 25/2 ]147/1[(�

گاه کنم که شـیطان ها بر چه کسـی فرود می آیند؟ بر هر دروغگوی بزهکاری فرود  پاسـخ: »آیا شـما را آ

می آیند. آن ها شنیدنی ها]ی دروغ[ را القا می کنند و بیشترشان دروغگویند.« ]شعراء/223-221[

کنــون  میــان تــو و عقایــد شــیعه هیــچ حجــاب و مانعــی نیســت و ایــن عقایــد از دیربــاز تــا 

کنــی،  ــه ســوی آن هــا دســت دراز  گــردآوری شــده اند. هــرگاه ب کالمــی شــیعه  در تألیف هــای 

کــه چشــمت  کــه بــر دســتت زنــد؛ و هــرگاه بدان هــا نظــر کنــی، کســی نیســت  کســی را نمی یابــی 

گاه  کار بنــد یــا از هــر دانشــور و آ را بپوشــاَند. پــس بینایــی و بینــش خویــش را در آن هــا بــه 

ــه شــیعه  کــه ب ــارۀ ایــن عقایــدی  ــادان ایشــان _ در ب ــراد ن ــم: اف ــر می آی کــه خواهــی _ فروت شــیعه 

کــه در قــرون وســطی بــر زبــان شهرســتانی،  کــن؛ همــان چیزهایــی   نســبت داده انــد، ســؤال 

کــه آیــا  و در ســدۀ اخیــر بــر زبــان طــه حســین و هماننــدان او جــاری شــده اســت. از آنــان بپــرس 

بــرای پیــروان ایــن عقایــد، جایگاهــی در دیــن یــا نشــیمن گاهی در ســرای اســالم وجــود دارد! 

کــه دارنــدگان چنیــن اعتقــادی را  کــه هیــچ یــک از افــراد شــیعه را نمی یابــی، مگــر آن   هــال 

کتــاب شهرســتانی و جایــگاه آن در امانــت داری در نقــل مطالــب  کافــر می شــمارد. پــس بهــای 

یاب! را در

کتابـش  کـه بیانگـر حقیقـت شهرسـتانی و  مـن در قامـوس لغـت هیـچ تعبیـری نیافتـم 

ی، بـاز نمی توانـد همـۀ پیـدا و پنهـان او را آشـکار  باشـد و آن همـه دروغ بسـتن  و خودرأیـِی و

ابومحّمـد  او،  همـروزگار  آمـده،   )]376/3[  315/5( البلـدان  معجـم  در  کـه  چنـان  اّمـا  سـازد؛ 
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گفتـار او اسـت.  ی را نشـان می دهـد؛ و ایـن، عیـن  کـه شـخصّیت و خوارزمـی، سـخنی دارد 

گوید: ی پس از برشمردن استادان شهرستانی در فقه و اصول فقه و حدیث  و

گـر ]سـرگردانی و [ گام زدن کـور کورانـۀ وی در اعتقـاد و گرایـش او به این عقیدۀ الحادی  »ا

نبـود، هرآینـه وی پیشـوا بـه شـمار می رفـت. مـا بسـیار در شـگفتی بوده ایـم از ایـن کـه وی بـا ایـن 

فضـل فـراون و عقـل کمال یافتـه، چگونـه بـه چیـزی گراییده که هیـچ بنیانی نـدارد و عقیده ای 

که خداوند  که هیچ دلیل عقلی و نقلی بر آن نیسـت! به خدا پناه می جوییم از این  را برگزیده 

کـه وی از نـور  گردیـم! و ایـن نبـود مگـر بـدان سـبب  کام  گـذاَرد و از نـور ایمـان نـا مـا را بـه خـود وا

شـریعت روی بازگرداْنـد و بـه تاریکی هـای فلسـفه سـرگرم شـد. در گفـت و گوهـا و بحث هایـی 

کـه بـا هـم داشـتیم، وی در یـارِی مکتب هـای فیلسـوفان و دفـاع از آنان بسـیار می کوشـید؛ و من 

در چنـد مجلـس وعـظ او حضـور یافتـم کـه در آن هیچ نشـانی از سـخن خدا و رسـول خدا؟ص؟ و 

پاسخ مسأله های شرعی نبود؛ و خداوند به حال وی داناتر است!«
گمـراه  کـه هـوس خویـش را معبـود خـود قـرار داده و خـدا او را دانسـته  کسـی را  »پـس آیـا دیـدی 

کسـی  گوش او و دلش ُمهر زده و بر دیده اش پرده نهاده اسـت؟ آیا پس از خدا چه  گردانیده و بر 

کـرد؟ آیـا پنـد نمی گیریـد؟« ]جاثیه/23[ او را هدایـت خواهـد 

شش( منهاج الّسّنه1

کـه بـه ضـّد معنـای خویـش نام گـذاری شـده، بـه ایـن  کتابـی بنگریـد  هـرگاه خواهیـد بـه 

کـه سـزاوار  گرفتـه؛ حـال آن  کـه نـام منهـاج الّسـّنه )= راه روشـن سـّنت( را وام  کنیـد  کتـاب نظـر 

کتـاب، گمراهی هـا،  اسـت آن را منهـاج البدعـه )= راه روشـن بدعـت( بنامنـد. در میـان ایـن 

کـردن  کافـر شـمردن مسـلمانان، یـاری  م، 
ّ
کـردن مطالـب مسـل دروغ هـا، خودرأیی هـا، انـکار 

بدعت گـذاران، و دشـمنی و کینـه ورزِی شـعله ور بـا خانـدان وحـی به چشـم می خـوَرد و در آن 

گفتـار  سـخنان،  تحریـف  واقعیـت،  پوشـاندن  محـض،  ادعـای  و  دروغ  جـز  نیسـت  چیـزی 

بـا عیب جویـی و دشـنام دهی،  اّتهام هـای بسـیار زشـت، تعـّرض  نـاروا،  ناسـزا، تهمت هـای 

1. تألیف ابن تیمّیه احمد بن عبدالحلیم َحّرانی حنبلی )د.728 در زندان مراکش(.
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یم: کارهای بسیار زشت. اینک نمونه هایی از آن ها را می آور ومتهم  ساختن به 

کـه لـب گشـودن  ی )منهـاج الّسـّنه: 9/1( گویـد: »از حماقت هـای شـیعه آن اسـت  یکـم( و

کـه ده گانـه باشـد، زشـت می شـمارند؛ و حّتـی سـاختمان های خویش را  بـه واژۀ َده یـا کاری را 

بـر ده سـتون یـا َده تیـِر سـقف و ماننـد آن بنـا نمی کننـد؛ زیـرا بـا ده َتـِن بشـارت یافته، مگـر علـی 

بـن ابی طالـب، دشـمنی می ورزنـد. جای شـگفتی اسـت که آنـان واژۀ ُنه را دوسـت می دارند، 

اّمـا ُنـه َتـن از آن َده َتـن را دشـمن می شـمارند.«.

ی )منهاج الّسّنه: 143/2( گوید: »از تعّصب ورزی های رافضیان آن است که از عدد  نیز  و

کنند، آن را  ده نام نمی برند، بلکه می گویند: ›ُنه به عالوۀ یک.‹ و چون ستون یا مانند آن بنا 

کارهایشان همین روش را دنبال می کنند.« ده گانه قرار نمی دهند و در بسیاری از 

کـه در کتاب  کـه خـود را شـیخ اإلسـالم می نامـد، مایـۀ ننـگ نیسـت  پاسـخ: آیـا بـر کسـی 

کتابـش  کَنـد و آن را در البـه الی  خویـش، در میـان مسـلمانان چنیـن سـخن رسـوایی را بپرا

ی بـه تحقیقـی اعجـاب آور دسـت زده یـا فلسـفه ای پیشـرفته آورده و یـا  تکـرار نمایـد؟ گویـی و

کـه مایـۀ زندگانـی اّمـت اسـت! سـخنی بـس حکمت آمیـز پدیـد سـاخته 

کـــه مـــردی بـــا نســـبت دادن خویـــش بـــه دانـــش و فضیلـــت،  بســـیار جـــای شـــگفتی اســـت 

کســـی نســـبتی دهـــد، تهمـــت دروغ  گشـــاید؛ و چـــون بـــه  گویـــد، لـــب بـــه دروغ  چـــون ســـخن 

ــد!  ــر از آن _ باشـ ــی فرومایه تـ ــان _ و حّتـ ــار ُبزچرانـ گفتـ ــه  ــز بـ ــبیه ترین چیـ ــخنانش شـ ــد؛ و سـ زنـ

ــای  یدادهـ ــه رو کـ ــد  ــده ســـخن می گویـ ــی نابودشـ ــد اّمتـ ــیعه هماننـ ــارۀ شـ ــرد در بـ ــن مـ ــا ایـ گویـ

ـــاع  ـــا حریم هـــای آن را بشناســـد و از آن دف کســـی از آن هـــا را باقـــی ننهـــاده ت ـــِز روزگار  عبرت انگی

کنـــد و ســـخن ســـاختگی را از آن بپیرایـــد!

این گسترۀ زمین است که به سبب وجود میلیون ها شیعه به خود می بالد و کتابخانه ها 

از کتاب های ایشان سرشار است. نزد کدام یک از ایشان یا در کدام یک از آن کتاب ها، این 

سخِن سخره آمیز را می یابید؟ آری؛ در قرآن شیعیان ] که همان قرآن همۀ مسلمانان است[ 

149/3

)212(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 230

چنین آمده است:

کامل است.« ]بقره/196[ »این ده روز 

کار نیکی آوَرد، ده چنداِن آن پاداش دارد.« ]انعام/160[ که  »هر 

»سوگند به سپیده دم و به شب های ده گانه.« ]فجر/1 و 2[

»ده سوره مانند آن بیاورید.« ]هود/13[

کـه شـیعیان هنـگام تـالوت قـرآن در  آیه هـای هماننـد این هـا نیـز در قـرآن موجـود اسـت 

کـه  لحظه هـای شـب و کناره هـای روز، آن را بـه ترتیـل می خواننـد. ایـن دعـای عشـرات اسـت 

کـه در آن، سـوره ده  شـیعیان در هـر جمعـه قـراءت می کننـد. ایـن نمازهـای مسـتحب اسـت 

کتاب هـای  کـه ده گانـه ادا می شـود. در  بـار تکـرار می گـردد. ایـن ذکر هـای مسـتحب اسـت 

ایشـان، ایـن سـرفصل ها بـه چشـم می خوَرنـد: عقل هـای ده گانـه، جوهـر و عَرض هـای ده گانـه 

]= یـک جوهـر و ُنـه عـرض[.

این است سخن شیعیان: »نام های پیامبر ده  نام است.«

این است سخن ایشان: »خداوند عقل را با ده چیز تقویت نمود.«

این است سخن ایشان: »ده ویژگی از صفات امام است.«

این است سخن ایشان: »علی، ده ویژگی را از رسول خدا داشت.«

این است سخن ایشان: »شیعیان علی به ده ویژگی بشارت یافته اند.«

این است سخن ایشان: »ده خصلت از اخالق نیکو است.«

که ده نشانه تحّقق یابد.« گاه  این است سخن ایشان: »قیامت برپا نمی شود تا آن 

این است سخن ایشان: »مؤمن عاقل نباشد، مگر با ده ویژگی.«

این است سخن ایشان: »ده چیز را نباید خورد.«

ک است.« این است سخن ایشان: »ده چیز از حیوان مرده پا

گزاْرد.« این است سخن ایشان: »در ده جای نماز نباید 

این است سخن ایشان: »ایمان ده درجه دارد.«
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این است سخن ایشان: »سالمت دارای ده بخش است.«

این است سخن ایشان: »پارسایی دارای ده بخش است.«

این است سخن ایشان: »شهوت دارای ده بخش است.«

این است سخن ایشان: »برکت دارای ده بخش است.«

این است سخن ایشان: »حیا دارای ده بخش است.«

این است سخن ایشان: »شیعه ده ویژگی دارد.«

این است سخن ایشان: »اسالم دارای ده بخش است.«

کردن ده امتیاز است.« ک  این است سخن ایشان: »در مسوا

و ایـن اسـت قصرهـای برافراشـتۀ شـیعیان و بناهـای آبـاد آنـان و دژهـای نفوذناپذیرشـان 

کـه همگـی دروغ بـودن سـخن ابن تیمّیـه را نشـان می دهـد و بـه دل هیـچ یـک از سـازندگان 

کـه ابن تیمّیـه بـه هـم بافتـه، خطـور نکـرده اسـت. آن هـا، دروغـی 

بـا  ایشـان  از  یـک  و هیـچ  نیسـتند  قائـل  بهایـی  تنهایـی هیـچ  بـه  بـرای عـدد  شـیعیان 

دوسـتی یـا دشـمنِی عـدد شـناخته نمی شـود، هـر چنـد به معـدوِد آن عدد دشـمنی یا دوسـتی 

کـه بـه جـای ده بگوید: ُنه بـه عالوه یک.  ورزد. هیـچ کـس در دنیـا از شـیعه ای نشـنیده اسـت 

از ایـن نادانـی بـه خـدا پنـاه می بریـم!

دوم( ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: 24/1-30( گویـد: »از حماقت هـای شـیعیان ایـن اسـت کـه 

کـه انتظـارش را می کشـند، مکان هـای مقّدسـی برمی شـمرند و در آن هـا بـه انتظـار  بـرای امامـی 

وی می نشـینند؛ ماننـد سـردابی در سـامّراء کـه اّدعـا می کننـد وی در آن جا غایب گشـته، و نیز 

مکان هـای دیگـر. گاه در آن جـا چهارپایـی، اسـتری یـا اسـبی یـا حیوانـی دیگـر، برپـا می دارنـد تا 

وی هـرگاه بیـرون آمـد، بـر آن سـوار شـود؛ و نیـز کسـی را در کناره هـای روز یـا سـاعت های دیگر در 

آن جـا می گمارنـد تـا او را بـه بیـرون آمـدن فراخواَنـد و بگویـد: ›ای موالی ما؛ بیرون آی!‹ و سـالح 

کسـی در آن جـا نیسـت تـا بـا ایشـان نبـرد نمایـد. در میـان شـیعیان،  کـه  برمی کشـند، حـال آن 
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کـه آن  کـه همـواره بـر پـای ایسـتاده اند و حّتـی نمـاز نمی خواننـد، مبـادا  کسـانی یافـت می شـوند 

امـام بیـرون آیـد و اینـان در حـال نماز باشـند و به سـبب مشـغول بـودن به نماز، از بیـرون آمدنش  

غافـل شـوند و از خدمت گـزاری اش بازماننـد، حـال آن کـه در جای هایـی دور از مـکان مقـّدس 

وی، همچـون مدینـۀ پیامبـر؟ص؟ قـرار دارنـد یـا در ده روز آخـِر مـاه رمضـان و یـا جـز آن، بـه مشـرق 

روی می کننـد و او را بـا صـدای بلنـد فرامی خواننـد و بیـرون آمدنـش را طلـب می نماینـد.«

کــه  گویــد: »از حماقت هــای شــیعیان آن اســت  ســوم( ابن تیمّیــه )منهــاج الّســّنه: 145/2( 

)= ســرخ(  حمیــراء  را  عایشــه  زیــرا  اســت،  ســرخ  میــش  ایــن  _ گاه  برمی گیرنــد  را  میشــی 

کارهــای  کنــدن موی هــا و  بــا  بــه منزلــۀ عایشــه می گیرنــد و  می نامیده انــد _ . آن گاه، آن را 

کیفری برای عایشه است.« کار  که این  دیگر آزارش می دهند؛ و اعتقاد دارند 

گویـد:[ »شـیعیان نوعـی شـیرینی از خرمـا و آرد و روغـن می سـازند  چهـارم( ]ابن تیمّیـه 

کنـده از روغـن اسـت. سـپس درونـش را شـکاف می دهنـد و آن روغـن را بیـرون  کـه درون آن آ

می آورنـد و می نوشـند و می گوینـد: ›ایـن همچـون زدن عمـر و نوشـیدن خـون او اسـت.‹«

کـه دو االغ از االغ های  پنجـم( ]ابن تیمّیـه گویـد:[ »و از کارهـای برخـی از آنـان این اسـت 

آسـیاب را ابوبکر و عمر می نامند و آن دو را شـکنجه می کنند و آن را به منزلۀ شـکنجۀ ابوبکر 

و عمـر قـرار می دهند.«

ابن تیمّیه )منهاج الّسّنه:145/2( این نسبت های سه گانه را تکرار نموده است.

پاهـای خویـش  زیـر  را  ]= خلفـا[  آنـان  نام هـای  »گاه شـیعیان  گویـد:  ابن تیمّیـه  ششـم( 

کـرده بـود، مـی زد و می گفـت: ›جز  کـه چنیـن  می نویسـند. حّتـی یکـی از والیـان بـر پـای مـردی 

کنم.‹« که ابوبکر و عمر را زدم؛ و آن قدر آن دو را می زنم تا نابودشان  این نیست 

ابوبکـر و عمـر  نـام  بـه  را  از شـیعیان سـگ های خـود  گویـد:[ »برخـی  هفتـم( ]ابن تیمّیـه 

)11/1 الّسـّنه:  می کنند.«)منهـاج  لعنـت  را  دو  آن  و  می خواننـد 

کـه یکـی از صفحاتـش را بـا  پاسـخ:  مـا ]شـأن[ کتـاب خویـش را واالتـر از آن می دانسـتیم 

)214(
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کتاب خویش و صفحات  که ابن تیمّیه پیشانی  این سخنان ننگین سیاه نماییم؛ سخنانی 

که مبادا این  یخ هم مذهبانش، را با آن سـیاه نموده اسـت. اّما از بیم آن  یخ خود، بلکه تار تار

مطالب مردم ساده دل را به نیرنگ بفریبد، ترجیح دادم که آن را نقل نمایم و در پی آن بگویم 

 کـه هماننـد چنیـن سـخنانی از قلمـرو بحث هـای علمـی و مباحـث دانشـوران بیـرون اسـت 

کـه طبقـات دنبالـه رو و اوبـاش بـر زبـان می راننـد. حّتـی در همـان  و تنهـا تهمت هایـی اسـت 

کلمـات، بـر پیشـانی  کـه هنـگام بـر زبـان رانـدن ایـن  کسـی باشـد  طبقـات دنبالـه رو نیـز شـاید 

انسـانّیتش عـرق شـرم بنشـیند؛ زیـرا این هـا دروغ های بر سـاخته ای هسـتند که تنها در سـرای 

گمـان و اوهـام ابن تیمّیـه، نمـودی ندارنـد. تهمـت و افتـرا جـای دارنـد و جـز در 

ی ایـن نسـبت های دروغیـن را می سـازد و بـه عمـد، ایـن دروغ هـای محـض را بـه هـم  و

می بافـد و آن گاه، بـه دشـنام و ناسـزا و تکفیـر شـیعیان پرداختـه، در بـارۀ آنـان بسـیار بدزبانـی 

می کنـد و ادب دیـن، ادب دانـش، ادب تألیـف، ادب امانـت داری در نقـل، ادب پرهیـز از 

گفتار را رعایت نمی نماید. زشتی ها در نگارش، و ادب عّفت در 

پیشین،  سده های  در  ساختگی  نسبت های  این  بسا  چه  که  نپندارند  خوانندگان 

گاهی به اعتقادات فرقه ها، به دلیل فاصلۀ بسیار میان معتقدان آن ها، بوده   برخاسته از ناآ

گذشته، از میان رفته است و امروز عقل ها رشد و تکامل یافته اند و ارتباطات  و مانند روزگاِر 

میان سرزمین ها بسیار استوار گشته و اعتقادات هر گروه در میان همگان انتشار و رواج یافته؛ 

پس سزاوار است که این جا، در این روزگار _ که کودن ها آن را عصر نور خوانده اند _ دیگر کسی 

گذشتگان را  که با چنین سخنان رسوایی به شیعیان اّتهام زند یا همان رأی  یافت نگردد 

داشته باشد. آری؛ امروز نویسندگان مصر در همین روزگار، همان سخنان دروغ برساخته را در 

کت بارتر  کنند و سخنان بی مایه و زشت دیگر را که هال صفحه های کتاب های خویش می پرا

گذشتگان خویش را یاری نمایند!  گفتارهای باطل است، بر آن می افزایند تا  از آن دروغ ها و 

که نویسندۀ  در آیندۀ نزدیک، متن برخی از این سخنان را می آوریم و به شما نشان می دهیم 

گزافه گو، بر مدار باطل می گردد و آثاری زشت تر  گذشتگان الف زن و آن شیخ  امروز بیش از 
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پدید می سازد و بیشتر دروغ می گوید و به سخن باطل و زشت بیشتر لب می گشاید. در همین 

کلمه فرامی خوانند! کلمۀ توحید و توحید  حال، این کسان اّمت را به 

کـه دروغ گویـی در  گویـد: »همـۀ دانشـوران برآننـد  هشـتم( ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: 15/1( 

کـه  میـان رافضیـان، در مقایسـه بـا دیگـر مذهب هـای مسـلمین، آشـکارتر اسـت؛ تـا بدان جـا 

کهـن شـیعه حدیـث  یـان  کتاب هـای صحیـح همچـون بخـاری از هیـچ یـک از راو صاحبـان 

نقـل ننموده انـد، هماننـد عاصـم بـن َضْمـره، حـارث اعور، عبداهلل بن سـلمه، و مانند ایشـان، 

که اینان، از نیکاِن شیعیان هستند.«. با آن 

کـه  کـه بـا نقـِل اّتفـاق نظـِر دانشـوران همـراه شـده، حکایـت از آن دارد  پاسـخ: ایـن فتـوا 

کـدام یک از پیـروان مذهب های  دانشـمندان در کتاب هـای خویـش، در بـارۀ ایـن مسـأله که 

کـه  کاوش آن شـده  کـرده و نتیجـۀ آن بررسـی و  اسـالمی بیشـتر دروغ می گوینـد، بحـث بسـیار 

ی، ابن تیمّیـه بـا آن سـوت   رافضیـان دروغگوترنـد و اجمـاع دانشـوران چنیـن اسـت. از ایـن رو

و کـف زدن هـا بـه رقـص و سـاز و نـوا برخاسـته اسـت! اّمـا بر همیـن پایه، هر یـک از کتاب های 

کـه ایـن مـرد دروغ می گویـد؛1 و مطالعـۀ منهـاج الّسـّنه  گواهـی صـادق بـر آن اسـت   اهل سـّنت 

کـه مطالـب رسـوایی هماننـد آن دو دارنـد،  کتاب هایـی  و الِفَصـل فـی الملـل و النحـل و دیگـر 

کدام یک از دو مذهب دروغگوترند. که پیروان  برهانی صحیح به ما می بخشد 

کـه: »صاحبان کتاب هـای صحیح ...«؛  از شـگفت تریِن دروغ هـا، این سـخن او اسـت 

کهـن، خـواه صحابـه و خـواه تابعیـِن  زیـرا صحـاح ششـگانه را سرشـار از روایـت  از شـیعیان 

د 
ّ
کـه در همیـن مجل ایشـان بـه نیکـی و خـواه مشـایخ حدیثشـان پـس از آنـان، می بینیـد؛ چنـان 

)ص92-94( بـه تفصیـل آوردیـم.

گویـد: »اصـول دیـن نـزد امامّیـه چهـار چیـز اسـت:  نهـم( ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: 23/1( 

کـه واپسـیِن مراتـب اسـت و توحیـد و عـدل و نبـّوت پیـش از  توحیـد، عـدل، نبـّوت، و امامـت 

کـه کـدام یـک از پیـروان مذاهـب اسـالمی بیشـتر دروغ می گوینـد،  1. چـون در ایـن کتاب هـا، بررسـی و کاوشـی در ایـن بـاره 
صـورت نگرفتـه اسـت، تـا چـه رسـد بـه ایـن کـه در بـارۀ آن بـه اجماع رسـیده باشـند. )ن.(
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آن جـای دارد. آنـان نفـی صفـات از خداونـد، و اعتقـاد بـه مخلـوق بـودن قـرآن، و نیـز این را که 

کـه خداونـد  خداونـد در آخـرت دیـده نمی شـود، جـزء توحیـد می شـمارند؛ همچنیـن ایـن را 

کنـد، گمـراه  کـه را خواهـد،  کـه را خواهـد، هدایـت و هـر   دارای قـدرت نیسـت و نمی توانـد هـر 

که نمی خواهد، می شـود، و مانند  گاه آن چه را  که نمی شـود، می خواهد و  گاه چیزی را  و نیز 

آن را جـزء عـدل می داننـد. پـس ایشـان اعتقـاد ندارنـد کـه خداونـد آفرینندۀ هر چیز اسـت و بر 

هـر چیـز قـدرت دارد و هـر چه او خواهد، شـود؛ و هر چه نخواهد، نشـود.«

کـه میـان اصـول دین و اصـول مذهب فـرق ننهاده  پاسـخ: ایـن مـرد آن قـدر نـادان اسـت 
کـه از اصـول مذهـب اسـت، جـزء اصـول دیـن شـمرده اسـت. او از عقایـد مردمـی  و امامـت را 
کـه در بـارۀ ایشـان سـخن می گویـد، بی خبـر اسـت و از ایـن رو، معـاد را از اصـول دیـن شـمرده 
کـه معـاد از  کـه دو تـن از شـیعیان را نتـوان یافـت در ایـن  می شـود حـذف نمـوده، حـال آن 

اصـول دیـن شـمرده می شـود اختـالف داشـته باشـند.

گـر امامت از اصول دین شـمرده شـود، از میزان هـای برهان و دلیل  افـزون بـر ایـن، حّتـی ا

کـه خـدای سـبحان در ایـن آیـه، والیـت سـرور مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟  دور نیسـت، پـس از آن 

خداونـد  شـما،  ولـّی  کـه  نیسـت  ایـن  »جـز  اسـت:  نمـوده  همـراه  رسـول؟ص؟،  و  خـود  والیـت  بـا   را 

کـه... .« ]مائـده/55[ و ]عمـوم[ مؤمنـان را بـه علـی؟ع؟ تخصیـص  و رسـول او و مؤمنانـی هسـتند 

گفتار در بارۀ آن به تفصیل  کتاب )52/2( بدان اشـاره شـد و به زودی  که در همین  زده، چنان 

خواهـد آمد.

کمال یافتگی دین را با والیت علی مقرر  گرامی دیگر، خدای سبحان  همچنین در آیۀ 

کردم و اسام را دین شما  کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام  فرموده است: »امروز دین شما را به 

گر مفقود  برگزیدم.« و این معنا ندارد، مگر آن که والیت، و امامت یکی از اصول دین باشد که ا

کاستی پذیرد؛ و با همین والیت و  بر بندگانش  گردد، دین ناقص ماَند و نعمت های خدا 

کامل می شود. که پروردگار مسلمانان آن را دین ایشان برگزیده، تمام و  امامت، اسالم 

گویـی  نگـردد،  ابـالغ  هـرگاه  کـه  داده  قـرار  گونـه ای  بـه  را  والیـت  ایـن  خداونـد  نیـز  و 
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رسـول خدا؟ص؟ رسـالت خویـش را ابـالغ ننمـوده باشـد: »ای پیامبـر! آن چه را از سـوی پـروردگارت به 

گـر نکنـی، گویـی پیام او را هیچ نرسـانده ای؛ و خداونـد تو را از ]فتنـه و گزنِد[ مردم  تـو فـرود آمـده، برسـان؛ کـه ا

کـه در بـارۀ ایـن سـه آیـه از ده هـا طریـق  کـه بـا مطالعـۀ حدیث هایـی  نـگاه مـی دارد.« امیـد اسـت 

ـد بـه تفصیـل 
ّ
کتـاب )214/1-223؛ 230-238( و در همیـن مجل کـه در همیـن  رسـیده اند _ چنـان 

گـردد. گفتیـم، بصیرتتـان افـزون  آوردیـم _ در بـارۀ آن چـه 

که درسـتی  کتاب )301/2 و 302( آوردیم  نیز نزدیک به همین معنا اسـت آن چه در همین 

کارها مشـروط به درسـتِی والیت اسـت و والیت شـرطی برای آن به شـمار می رود. همین  همۀ 

اسـت معنـای اصـل؛ چنـان کـه در بـارۀ توحیـد و نبـّوت نیـز همین گونه اسـت؛ و در فـروع دین 

چنین نیست.

از  بـه شـمار می رفتـه و  م 
ّ
نـزد صحابـۀ نخسـتین مسـل گفتیـم،  کـه  شـاید همیـن سـخن 

گفـت: »ایـن  ی  کـه دو مـرد بـرای دادخواهـی نـزد عمـر بـن خّطـاب آمدنـد، و گاه  همیـن رو، آن 

)= علـی( مـوالی مـن و مـوالی هـر مؤمـن اسـت؛ و هر که علی موالیش نباشـد، مؤمن نیسـت.«

بنگرید به: همین کتاب: 382/1�

ـد، دسـته ای از حدیث هـای بـس فراوان و مشـهور را خواهیم آورد که نشـان 
ّ
در همیـن مجل

گـر علی؟ع؟ نبود،  می دهـد دشـمنی بـا علـی _ صلـوات اهلل علیـه _ نشـانۀ نفاق و بی دینی اسـت و ا

مؤمنـان پـس از رسـول خدا؟ص؟ شـناخته نمی شـدند؛ و هیـچ کـس بـا علی دشـمنی نمی ورزد، 

گرداَند،  ی  کس از والیت رو که هر  که از دایرۀ ایمان بیرون باشد. این داللت می کند  مگر آن 

ی گرداَنـد. پـس بـه سـبب  کـه از توحیـد و نبـّوت رو ی گردانـده، هماننـد کسـی  از راه راسـت رو

که از اصول دین  که بسـیاری از آثار توحید و نبّوت بر امامت نیز بار می شـود، دور نیسـت  آن 

شـمرده شـود و ایـن منافـات نـدارد بـا آن کـه برخـی دیگـر از احـکاِم آن دو بـر ایـن بار نگـردد، آن 

هـم بـه سـبب حکمت هـا و مصلحت هـای اجتماعی، چنان که پوشـیده نیسـت.

کـه شـیعه در نظـر دارد  گـر بـه همـان معنـا باشـد  و اّمـا موضـوع نفـی صفـات از خداونـد؛ ا

_ یعنـی نفـی نمـودن صفت هـای افـزون بـر ذات و یکـی دانسـتن آن هـا بـا ذات؛ که کتاب های 
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بـه  گـر  ا و  اسـت  توحیـد  ایـن همـان عیـن  ایـن موضـوع هسـتند _  بررسـی  کالمـی دربردارنـدۀ 

له« در نظر دارند، شیعیان از آن بی زارند. که »معِطّ معنایی باشد 

کـه برهان هـای درسـِت  قـرآن. چنـان  بـودن  بـه مخلـوق  بـه همیـن سـان اسـت اعتقـاد 

کتاب هـای عقایـد اثبـات نموده انـد، همـراه خـدای سـبحان هیـچ موجـود ازلـی  ُپردامنـه در 

ی هماننـد باشـد. کـه در قدیـم بـودن بـا و دیگـر نیسـت 

اسـت؛  او  ندانسـتن  جسـم  سـبب  بـه  قیامـت،  در  خداونـد  دیـدار  نفـی  موضـوع  اّمـا   و 

کـه کتـاب و سـّنت پشـتوانۀ آن اسـت، بدین مطلب گواهـی می دهد. پس به  و دلیـل درسـت 

کتاب هایـی کـه چنیـن بحث هایـی در آن مطرح اسـت، بنگرید.

ی بـه شـیعه داده، دروغ محـض اسـت و شـیعیان از قدیـم  کـه و و اّمـا دیگـر نسـبت هایی 

که بدان ها معتقد است، تردید ندارند. کسی  گمراه بودن  کنون، در  تا 

را  مسـجدها  کـه  می بینـی  را  »رافضیـان  گویـد:   )130/1 الّسـّنه:  )منهـاج  ابن تیمّیـه  دهـم( 

کـه خداونـد امـر فرمـوده تـا بـاال بـرده و بـزرگ  بی بهـره  جویـی  وامی گذارنـد؛ همـان جای هایـی را 

گـردد؛ پـس در آن نمـاز جمعـه و جماعـت نمی خواننـد  ی در آن هـا یـاد  داشـته شـوند و نـام و

نمـاز  فـرادٰی  بـه  بگزارنـد،  نمـاز  آن  در  گـر  ا نیسـت  احتـرام چندانـی  ایشـان  نـزد  آن هـا  بـرای  و 

می خواننـد. اّمـا بارگاه هـای سـاخته شـده بر قبرها را بسـیار بـزرگ می دارند و همچون مشـرکان 

ی می آوَرد، به  ی  می آورنـد و هماننـد کسـی که برای حج به سـوی کعبـه رو بـه آن هـا سـخت رو

کـه حـّج این مکان هـا را برتر  ی می نماینـد. در میـان شـیعیان، کسـانی هسـتند  سـوی آن هـا رو

گـزاردن در این جای ها  از حـّج خانـۀ خـدا می شـمرند؛ و بلکـه کسـی را که معتقد نباشـد حج 

کفایـت می کنـد، دشـنام می دهنـد؛  کـه خـدای تعالـی بـر بندگانـش واجـب نمـوده،   از حّجـی 

یـارت ایـن مزارهـا را کفایـت کننـده از نمـاز جمعـه و جماعـت نشـمارد، بـه  کـه ز و نیـز کسـی را 

گونـۀ دیانـت مسـیحیان و مشـرکان اسـت.« ناسـزا می گیرنـد. و ایـن از همـان 

که خدا و رسولش ساختن  گوید: »رافضیان بارگاه هایی را  ی )منهاج الّسّنه: 93/2(  نیز  و
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آن هـا را حـرام نموده انـد، آبـاد می کننـد و آن هـا را همچـون بت خانه هـا قـرار می دهنـد؛ و برخـی 

کتابـی  کـه ]شـیِخ[ مفیـد  یـارت ایـن مکان هـا را هماننـد حـج می شـمارند، چنـان  از ایشـان ز

گونۀ  نگاشـته و آن را »مناسـک حّج المشـاهد« نام نهاده و در آن، دروغ ها و شـرک ورزی هایی از 

شـرک و دروغ مسـیحیان است.«

پاسخ: مسجدهای آباد در میان شیعیان، در مناطق و شهرهای بزرگ و کوچک و حّتی 

در آبادی ها و روستاها نمایان هستند و شیعیان آن ها را بسیار بزرگ می شمارند و احترامشان 

کردن آن ها حرام و زدودن نجاست از  که نجس  را وظیفۀ واجب خویش می دانند و معتقدند 

گاه باشد، پیش از زدودن  که به نجس بودن مکانی در مسجد آ کسی  آن ها واجب است و 

که در  آن نجاست، نمازش صحیح نیست؛ و نیز فرد ُجنب و حائض و نفساء مجاز نیست 

گر مایۀ بی احترامی به آن باشد،  کردن چیز نجس در مسجد، ا مسجد درنگ نماید؛ و داخل 

کراهت دارد،  گفتار دنیایی جز ذکر خداوند و عبادت در آن  کردن و  جایز نیست؛ و معامله 

گویند: »خداوند دهانت را بشکَند!« ی  کند، بر سرش زده شود و به و کس چنین  و هر 

که همسـایۀ مسـجد، جز در مسـجد  شـیعیان از پیامبر و پیشـوایان خود روایت می کنند 

نمـازش روا نیسـت. جـز این هـا نیـز احتـرام بسـیار بـرای مسـجد شـمرده شـده که در فقه شـیعه 

بـدان پرداخته انـد و رفتـار شـیعیان و نمازهـای جماعتشـان در مسـاجد از آن حکایـت دارد. 

کنـد یـا از ایشـان خبـری داشـته  گـذر  کـه بـه سـرزمین های شـیعیان  کسـی  همـۀ این هـا بـرای 

کـه پوشـیده بماَنـد. باشـد، روشـن تر از آن اسـت 

و اّمـا ایـن کـه شـیعیان زیارتگاه هـا را گرامـی می شـمارند، پـس بـه خاطـر شـباهت ورزیـدن 

هسـتند،  مدفـون  زیارتگاه هـا  آن  در  کـه  را  کسـانی  شـیعیان  زیـرا  نیسـت؛  مشـرکان  بـا  ایشـان 

یـارت آنـان و سـتایش و بزرگداشـت ایشـان، بـه خـدای  کـه بـا ز نمی پرسـتند و جـز ایـن نیسـت 

کـه آنـان اولیـا و دوسـتان خداوندنـد. شـیعیان در ایـن زمینـه  سـبحان تقـّرب می جوینـد؛ چـرا 

کـه در ایـن مکان هـا  حدیث هایـی از پیشـوایان خـود روایـت می کننـد و در زیارت نامه هایـی 
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گرامـی داشـته شـده  ]از سـوی  کـه: »بندگانـی  گواهـی و باورداشـت بـه ایـن مطلـب آمـده  می خواننـد، 

کار می کنند.« ]انبیاء/26 و 27[ خدا[اند که به گفتار، بر او پیشی نگیرند و آنان تنها به فرمان او 

گفته، دشـنام دهند،  ی ]= ابن تیمیه[  کسـی را به سـبب آن چه و که شـیعیان  و اّما این 

ی اسـت؛ زیرا تمام شـیعیان از امامانشـان؟مهع؟ روایت می کنند  از دروغ ترین دروغ بسـتن  های و

کـه اسـالم بـر پنـج پایه اسـتوار اسـت: نماز، زکات، حـج، روزه، و والیت. و حدیث های ایشـان 

کـه بـه تأخیـر انداختـن حـج واجـب از  در ایـن زمینـه بسـیار فـراوان اسـت. نیـز آنـان معتقدنـد 

کت بـار اسـت و هنـگام مـرگ به کسـی که حـج را ترک  سـال خویـش، گناهـی بـس بـزرگ و هال

گفتـه شـود: »خواهی یهـودی بمیر و خواهی مسـیحی!« نمـوده، 

آیـا عقـل می پذیـرد که شـیعیان با چنیـن عقاید و حدیث ها و فتواهای دانشورانشـان که 

کـه  کسـی را دشـنام دهنـد  کتـاب و سـّنت برگرفتـه شـده اسـت،  بـا آن حدیث هـا سـازگار و از 

کننـده از حـج نداند؟ کفایـت  یـارت آن مزارهـا را  ز

»َمْنَســک  را  آن  ی  و کــه  ایــن  مگــر  نیســت  آن  در  چیــزی  مفیــد؛  شــیخ  کتــاب  اّمــا  و 

یــارات« نامیــده اســت. منســک چیــزی جــز عبــادت و آن چــه حــِقّ خــدای تعالــی بــا آن ادا  الّز

عــرف  در  گرچــه  نیســت،  حــج  کارهــای  ویــژۀ  شــرعِی  حقیقــت  دارای  و  نباشــد   گــردد، 

کــه مــورد  کارهــای حــج تخصیــص داده شــده اســت. پــس هــر عبادتــی  و اصطــالح، بــه 

ــوان آن را منســک نامیــد؛ و چــه  رضایــت خــدای ســبحان در هــر مــکان و زمــان باشــد، می ت

یــارت ایــن  کــه ز گاه  گــردد، آن  یــارت اطــالق  کــه واژۀ منســک بــر ز چیــز مانــع از آن اســت 

بارگاه هــا و آداب و دعاهــا و نمازهــای روایــت شــده در آن هــا، از همــان عبادت هــای شــرعی 

گــردد یــا از فــرد مدفــون در  کــه بــر قبــری ســجده شــود یــا بــه ســوی آن نمــاز ادا  اســت، بــدون آن 

کار توّســل  کــه ایــن  آن مــزار بــه صــورت مســتقل چیــزی خواســته شــود؛ و جــز ایــن نیســت 

جستن به صاحب قبر به خاطر نزدیکی و قرب او در درگاه خداوند است؟

کتاب شیخ مفید، نیز همسان دیگر  و اّما سخن وی در بارۀ مطالب دروغ و شرک آلود 
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کتاب هنوز باقی است  گراِن آن ها نمی اندیشد. این  کیفِر  که او به  دروغ بستن  های وی است 

کتاب های زیارت به چشم می خوَرد،  و در برابر ما قرار دارد و در آن چیزی جز آن چه در دیگر 

ک را از مرتبه ها و درجه هایی که از آِن ایشان نیست، فروتر می شمارد  نیست؛ یعنی آن امامان پا

و ایشان را بنده و تسلیم فروتن نزد قدرت خدای سبحان می داند، در عین این که نزدیک ترین 

گروه را چه شده است که سخنی را درنمی یابند؟ نزدیکی ها را در درگاه وی دارند. پس آن 

گویـد: »برخـی از دروغگویـان حدیثـی بـه افتـرا  یازدهـم( ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: 155/1( 

کـه نمـاز را بـر پـا  کـه ولـّی شـما، خداونـد و رسـول او و مؤمنانـی هسـتند  کـه آیـۀ ›جـز ایـن نیسـت  سـاخته اند 

کـه نمـاز را برپـا می دارنـد و  کـه ایمـان آورده انـد، آنـان  می کننـد و در حـال رکـوع، زکات می دهنـد.« ]مائـده/55[ 

زکات می دهنـد، در حالـی کـه در رکوعنـد.‹ در بـارۀ علـی نـازل گشـته، آن گاه که انگشـتری خویش را 

در نمـاز صدقـه داد؛ و ایـن بـه اجمـاع همـۀ دانشـوران علـم حدیـث، دروغ اسـت.«

ی بــرای دروغ شــمردن ایــن ســخن، بــه مطالــب خیالــی و بی مایــه اســتدالل  ســپس و

کــه در بــارۀ  کــه همــواره در برابــر نص هــا بــه ماننــد آن هــا اســتدالل می نمایــد؛ چنــان  نمــوده 

گذشــت و در بــارۀ آیــۀ تطهیــر و آیــۀ »بگــو: بــر ایــن ]رســاندن پیــام[ هیــچ  ی  حدیــث رّد الّشــمس از و

پاداشــی از شــما نمی خواهــم، مگــر دوســتی در بــارۀ خویشــاوندان نزدیکــم.« و نیــز در پیرامــون حدیــث 

ی خواهد آمد. »برقراری برادری« و دیگر حدیث های صحیح مانند آن، از و

کـه حقیقت هـای  کـه بی شـرمی، انسـان را بـه جایـی می رسـاَند  پاسـخ: مـن نمی دانسـتم 

کـه آن چـه پیشـوایان و حافظـان بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده  کنـد  م را انـکار نمایـد و اّدعـا 
ّ
 مسـل

و سـندش را بـه کسـانی چـون امیرالمؤمنیـن، ابن عّبـاس، ابوذر، عّمار، جابر انصـاری، ابورافع، 

که همۀ  ُکَهیل، و عبداهلل بن سـالم رسـانده اند، از سـخنانی اسـت  انس بن مالک، سـلمة بن 

ی اّدعـا  کـه و دانشـوران بـه اجمـاع آن را دروغ شـمرده اند! ایـن نیـز هماننـد دیگـر اجماع هایـی 

نمـوده، هیـچ جایگاهی از درسـتی و راسـتی ندارد.

کـه ایـن مـرد چگونـه به دانشـوران نسـبت می دهد که ایـن حدیث را به  کاش می دانسـتم 
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کـه ایشـان بـا این آیـۀ گرامی و حدیثش، اسـتدالل می کنند  اجمـاع دروغ دانسـته اند، حـال آن 

کاِر انـدک نمـاز را باطـل نمی سـازد و صدقـۀ اسـتحبابی، زکات خوانـده می شـود؛ و همـان  کـه 

کـه  دانشـوران بـه ایـن سـبب، آن را از »آیـاِت احـکام«1 می شـمارند؛ و ایـن حکایـت از آن دارد 

آنان بر درستِی این حدیث همداستانند.

مناقشـه  ایـن حدیـث  در  کـه  مـان 
ّ
از متکل یـک  هـر  کـه  اسـت  آن  نظـر  اّتفـاق  ایـن  گـواه 

نمـوده، تنهـا بـه داللـت آن خدشـه رسـانده و در سـند آن هیـچ عیبـی نشـمرده اسـت. برخـی 

کرده انـد، آن را بـه همـۀ مفّسـران  کـه بـر داللـت ایـن حدیـث وارد  از ایشـان نیـز ضمـن نقـدی 

مـان و فقیهان بر 
ّ
ِاسـناد داده انـد. ایـن، خـود، بـه روشـنی داللـت دارد کـه همۀ مفّسـران و متکل

درسـتِی ایـن حدیـث همداسـتانند.

کـه  کننـدگان حدیـث در مجموعه هایـی  گردآورنـدگان و نقـل  افـزون بـر ایـن، حافظـان و 

گردآورده انـد، ایـن حدیـث را بـا اطمینـان بـه صحیـح بـودن بـا ذکـر سـند آورده انـد و برخـی بـه 

کـه اّدعـای اجمـاع ابن تیمّیـه چـه جایگاهی دارد  صّحـت آن تصریـح نموده انـد. پـس بنگریـد 

کنـون داورِی قطعـی از  گرفته انـد! ا گسـترۀ زمیـن جـای  کجـای ایـن  کننـدگان در  و آن اجمـاع 

آِن شـما اسـت.

کـه ایـن حدیـث را بـا اطمینـان بـه صحتـش بـا  کسـانی  گروهـی از  در ایـن جـا، نام هـای 

یـم: ذکـر سـند آورده انـد، می آور

1. قاضـی ابوعبـداهلل محّمـد بـن عمـر مدنـی واقـدی )د.207(؛ چنـان کـه در ذخائـر العقبی 

)ص102( آمده اسـت.

کـه در تفسـیر ابن َکثیـر )71/2( و جـز  2. حافـظ ابوبکـر عبدالـّرّزاق َصنعانـی )د.211(؛ چنـان 

کـرده اسـت. آن، از عبدالوّهـاب بـن مجاهـد، از مجاهـد، از ابن عّبـاس روایـت 

کوفی )د.239(؛ در تفسیرش. 3. حافظ ابوالحسن عثمان بن ابی شیبۀ 

1. چنـان کـه جّصـاص )أحـکام القـرآن ]446/2[( چنیـن کـرده و جـز  او نیـز چنیـن انجـام داده اند ]همچون َنَسـفی: تفسـیر 
النسـفی: 289/1؛ و کیاطبـری: أحـکام القـرآن: 84/3[�
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کـه  4. ابوجعفـر اسـکافی معتزلـی )د.240(؛ در رسـالۀ خویـش ]نقـض العثمانّیـه: ص319[ 
در پاسخ و رَدّ جاحظ نگاشته است.

کـه در الـّدّر  کّشـی ابومحّمـد )د.249(؛ در تفسـیرش، چنـان  5. حافـظ عبـد بـن حمیـد 
المنثـور ]105/3[ آمـده اسـت.

6. ابوسعید اشّج کوفی )د.257(؛ در تفسیرش، از ابو ُنَعیم فضل بن ُدَکین، از موسی بن 
یان آن ثقه هستند. ُکَهیل. این طریق صحیح است و همۀ راو قیس َحْضَرمی، از سلمة بن 

کتــاب  در  )د.303(؛  الّســنن  کتــاب  صاحــب  نســائی،  ابوعبدالّرحمــان  حافــظ   .7
النســائی� صحیــح 

8. ابن َجِریر طبری )د.310(؛ در جامع البیان )186/6 ]مج4/ج288/6[( با چندین طریق.

کـه در تفسـیر ابن َکثیـر و الـّدّر المنثـور و لبـاب النقـول  9. ابن ابی حاتـم رازی )د.327(؛ چنـان 
فـی أسـباب النـزوِل سـیوطی ]ص81[ آمـده اسـت. او ایـن حدیـث را از چنـد طریـق روایـت نمـوده 

کردیـم. کـه پیش تـر ذکـر  کـه از جملـۀ آن طریق هـا، ابوسـعید اشـّج بـا سـند صحیحـی اسـت 

10. حافظ ابوالقاسم َطَبرانی )د.360(؛ )المعجم األوسط ]130/7[(�

11. حافظ ابوشیخ ابومحّمد عبداهلل بن محّمد انصاری )د.369(؛ در تفسیرش.

ی ایـن  12. حافـظ ابوبکـر جّصـاص رازی )د.370(؛ )أحـکام القـرآن: 542/2 ]446/2[(. و
کـرده اسـت. حدیـث را بـا چنـد طریـق روایـت 

13. ابوالحسن علی بن عیسی ُرّمانی )د.384/382(؛ در تفسیرش.

کم ابن بّیع نیشابوری )د.405(؛ )معرفة أصول الحدیث: ص102(� 14. حا

15. حافظ ابوبکر شیرازی )د.411/407(؛ در کتاب »فی ما نزل من القرآن فی امیرالمؤمنین«�

یـه اصفهانـی )د.416(؛ از طریـق سـفیان ثـوری، از ابو ِسـنان،  16. حافـظ ابوبکـر بـن  َمْرَدَو
یان  ک، از ابن عّبـاس. این سـند صحیح اسـت و همـۀ راو سـعید بـن  ِسـنان برجمـی، از ضّحـا
گفتـه اسـت: »بـه ایـن سـند هیـچ  آن ثقـه هسـتند. نیـز آن را بـه طریـق دیگـر روایـت نمـوده و 
و عّمـار  امیرالمؤمنیـن  از  بـه طریق هـای دیگـر  را  آن  نیـز  وارد نمی شـود.«   عیـب و خدشـه ای 

کرده است. و ابورافع روایت 
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17. ابواسـحاق َثْعلبـی نیشـابوری )د.427(؛ در تفسـیرش ]الکشـف و البیـان: برگـۀ180[ از 
گذشت. کتاب )52/2(  ی در همین  که با لفظ و ابوذر، چنان 

کتـاب »مـا نـزل مـن القـرآن فـی علـی«، از عّمـار   18. حافـظ ابو ُنَعیـم اصفهانـی )د.430(؛ در 
ُکَهیل. و ابورافع و ابن عّباس و جابر و سلمة بن 

19. ابوالحسن ماوردی فقیه شافعی )د.450(؛ در تفسیرش ]الّنکت و العیون: 49/2[�

20. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458(؛ در المصّنف�

21. حافظ ابوبکر خطیب بغدادی شافعی )د.463(؛ در المّتفق و المفترق�

22. ابوالقاسم زین اإلسالم عبدالکریم بن هوازن نیشابوری )د.465(؛ در تفسیرش.

23. حافظ ابوالحسن واحدی نیشابوری )د.468(؛ )أسباب الّنزول: ص148 ]ص133[(�

24. فقیه ابن َمغاِزلی شافعی )د.483(؛ )المناقب ]ص311-314[( از پنج طریق.

ینـی )د.488(؛ در تفسـیربزرگ  25. شـیخ معتزلـه ابویوسـف عبدالّسـالم بـن محّمـد قزو
کـه بـه گفتـۀ ذهبـی دارای 300 جـزء بـوده اسـت. ی  و

کـم َحْسـکانی )د.490(؛ ]شـواهد الّتنزیـل: 231/1[ از ابن عّبـاس   26. حافـظ ابوالقاسـم حا
و ابوذر و عبداهلل بن سالم.

27. فقیـه ابوالحسـن علـی بـن محّمـد کیاطبری شـافعی )د.504(؛ در تفسـیرش ]أحکام 
کار انـدک، نماز را باطـل نمی کند و  کـه  ی بـا همیـن حدیـث اسـتدالل نمـوده  القـرآن: 84/3[. و

کـه در الجامـع ألحـکام القـرآِن ُقْرُطبـی ]143/6[  صدقـۀ مسـتحب، زکات نامیـده می شـود؛ چنـان 
آمده اسـت.

28. حافظ ابومحّمد فّراء َبَغوی شـافعی )د.516(؛ در تفسـیرش معالم الّتنزیل ]47/2[ در 
حاشیۀ تفسیر الخازن )55/2(�

29. ابوالحسـن َرزیـن َعْبـدری اندلسـی )د.535(؛ در الجمـع بین الّصحاح الّسـّت، به نقل 
از صحیح نسـائی.

30. ابوالقاسم جاراهلل زَمْخَشری حنفی )د.538(؛ )تفسیر الکّشاف: 422/1 ]649/1[(. وی 

158/3
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که با  که چگونه صحیح است این آیه در بارۀ علی؟ضر؟ باشد، حال آن  گفته شود  گر  گوید: »ا

لفظ جمع آمده است؛ گویم که هر چند کار یک مرد سبب نزول آن بوده، آیه با لفظ جمع آمده 

کار وی ترغیب نماید و آنان نیز به پاداشی همچون پاداش وی  کاری همانند  تا مردم را به 

دست یابند.«

31. حافظ ابوَسْعد َسْمعانی شافعی )د.562(؛ در فضائل الّصحابه، از انس بن مالک.

32. ابوالفتح نطنزی )ز.480(؛ در الخصائص العلوّیه، از ابن عّباس؛ و در اإلبانه، از جابر انصاری.

33. امام ابوبکر بن سعدون ُقْرُطبی )د.567(؛ در تفسیرش )221/6 و 222(�1

34. اخطـب الخطبـاء خوارزمـی )د.568(؛ )المناقـب: ص178 ]ص264 و 266[( بـه دو 

کردیـم. کتـاب )58/2( یـاد  کـه در همیـن  ی شـعری از َحّسـان در ایـن زمینـه آورده  طریـق. و

کر دمشـقی )د.571(؛ )تاریـخ مدینـة دمشـق ]305/12[( بـا  35. حافـظ ابوالقاسـم بـن عسـا

چندیـن طریـق.

ِضـره )227/2  کـه در الّریاض الّنَ 36. حافـظ ابوالفـرج ابن جـوزی حنبلـی )د.597(؛ چنـان 

]182/3[( و ذخائـر العقبـی )ص102( آمده اسـت.

از   )]26/12[  431/3( تفسـیرش  در  )د.606(؛  شـافعی  رازی  فخرالّدیـن  ابوعبـداهلل   .37
عطا، از عبداهلل بن سالم و ابن عّباس و ابوذر.

االصـول  )جامـع  )د.606(؛  شـافعی  َجـَزری  َشـیبانی  اثیـر  بـن  مبـارک  ابوالّسـعادات   .38
نسـائی. طریـق  از   )]478/9[

39. ابوسـالم محّمـد بـن َطلحـۀ َنصیبـی شـافعی )د.662(؛ )مطالـب الّسـؤول: ص31( بـا 

لفـظ ابـوذر.

که مقصود، محّمد بن احمد ابوعبداهلل انصاری  کرده اند، آشکار می شود  که جناب  مؤلف در متن یاد  1. برابر با آدرسی 
به این  نیز   که محقق طباطبایی  القرآن است، همان گونه  ُقْرُطبی )د. 671(، صاحب تفسیر مشهور الجامع ألحکام 
که در علوم قرآن و قراءآت دستی داشته، ولی صاحب این  کرده اند و ابوبکر بن سعدون ُقْرُطبی، با آن  واقعیت اشاره 

تفسیر  نبوده است. )ن.(
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ّمـه: ص9 ]ص15[( از 
ُ
ـر سـبط ابن جـوزی حنفـی )د.654(؛ )تذکـرة خـواص األ

َ
40. ابوالُمَظّف

سـّدی و ُعْتَبـه و غالـب بـن عبـداهلل.

41. عّزالّدین بن ابی الحدید معتزلی )د.655(؛ )شرح نهج البالغه: 275/3 ]277/13[(�

بـن  علـی  مناقـب  فـی  الطالـب  )کفایـة  )د.658(؛  شـافعی  گنجـی  ابوعبـداهلل  حافـظ   .42

أبی طالـب: ص106 ]ص229 و 250[( از یـک طریـق، از انـس بـن مالـک _ در آن، بیت های َحّسـان 

کر  کتـاب )58/2( آوردیـم _ ؛ و در صفحـۀ 122 از طریـق ابن عسـا کـه در همیـن   بـن ثابـت آمـده 

و خوارزمـی و حافـظ العراقیـن و ابو ُنَعیـم و قاضـی ابوالمعالـی، این حدیث را آورده و از َحّسـان 

کتـاب )47/2( بـه نقـل از سـبط  کـه مـا در همیـن  کـرده  شـعری جـز بیت هـای یـاد شـده را نقـل 

ابن جوزی آوردیم.

ی شـافعی )د.685(؛ در تفسـیرش )345/1 ]272/1[(   43. قاضـی ناصرالّدیـن بیضـاو

و نیز در مطالع األنظار )ص477 و 479(�

44. حافظ فقیه الحرم ابوالعّباس محّب الّدین طبری مّکی شافعی )د.694(؛ )الّریاض 

ِضره: 227/2؛ ذخائر العقبی: ص102( از طریق واحدی و واقدی و ابن جوزی و فضائلی. الّنَ

حاشـیۀ  در   ،)]289/1[  496/1( تفسـیرش  در  )د.710/701(؛  َنَسـفی  حافظ الّدیـن   .45

تفسـیر الخـازن.

ی شـعر َحّسـان را در  ـْمَطین ]190/1[(. و وئـی )د.722(؛ )َفرائـُد الّسَ 46. شیخ االسـالم حّمُ

کـرده اسـت. ایـن جـا یـاد 

47. عالء الّدین خازن بغدادی )د.741(؛ در تفسـیرش )496/1 ]475/1[(�

48. شـمس الّدین محمـود بـن ابی القاسـم عبدالّرحمـان اصفهانـی )د.749/746(1؛ 

ی پـس از بیـان اّتفـاق نظـر مفّسـران در بـارۀ  کتـاب الّتجریـد، بـا نـاِم تسـدید العقائـد2. و در شـرِح 

گشته است. )ن.( 1. این شماره و سه شماره پس از آن در چاپ جدید جابه جا 

گفته اند. 2. برخی نیز آن را تشدید العقائد 
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کـه آن  نـازل شـدن ایـن آیـه در شـأن علـی، گفتـه اسـت: »ایـن سـخن مفّسـران اقتضـا نمی کنـد 

آیـه ویـژۀ علـی و منحصـر در او باشـد.«

49. جمال الّدیـن محّمـد بـن یوسـف زرنـدی )د.750(؛ )نظـم درر الّسـمطین فـی فضائـل 

المصطفـی والمرتضـی والبتـول و الّسـبطین ]ص86[(�

50. ابوحّیان اثیرالّدین اندلسی )د.754(؛ در تفسیرش البحر المحیط )514/3(�

بـی )د.758(؛ در تفسـیرش الّتسـهیل لعلـوم 
ْ
َکل 51. حافـظ محّمـد بـن احمـد بـن ُجـَزّی 

�)181/1( الّتنزیـل 

52. قاضی َعُضد ِایجی شافعی )د.756(؛ )المواقف: 276/3 ]ص411[(�

53. نظـام الّدیـن قّمـی نیشـابوری؛ در تفسـیرش غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان )461/3 

]مـج4/ج167/6[(�

54. ســـعدالّدین تفتازانـــی شـــافعی )د.791(؛ )المقاصـــد و شـــرح آن: 288/2 ]272/5[(� 

ــه  گفتـ ــأن علـــی،  ــه در شـ ــازل شـــدن ایـــن آیـ ــارۀ نـ ــران در بـ ــر مفّسـ ــاق نظـ ــان اّتفـ ی پـــس از بیـ و

کـــه ویـــژۀ علـــی  ـــازل شـــده، اقتضـــا نمی کنـــد  کـــه آیـــه در شـــأن علـــی؟ضر؟ ن اســـت: »ایـــن ســـخن 

و منحصر در او باشد.«

55. سّید شریف جرجانی )د.816(؛ )شرح المواقف ]360/8[(�

ی پـس از بیـان  56. مولـی عالءالّدیـن ُقوْشـچی )د.879(؛ )شـرح الّتجریـد ]ص447[(. و

اّتفـاق نظـر مفّسـران در بـارۀ نـازل شـدن ایـن آیه در شـأن علـی، گفته: »این سـخن مفّسـران که 

آیـه در شـأن علـی نـازل شـده،... .« و تـا پایـان سـخن تفتازانـی را آورده اسـت.

57. نورالّدین ابن  َصّباغ مّکی مالکی )د.855(؛ )الفصول المهّمه: ص123 ]ص122[(�

طریـق  از   )]105/3[ المنثـور: 293/2  )الـّدّر  )د.911(؛  شـافعی  سـیوطی  جالل الّدیـن   .58

یـه، از ابن عّبـاس؛   خطیـب و عبدالـّرّزاق و عبـد بـن حمیـد و ابن  َجِریـر و ابوالّشـیخ و ابن  َمْرَدَو

یه، از عّمار بن یاسر؛ و از طریق ابوالّشیخ و َطَبرانی، از علی؟ع؟؛  و از طریق َطَبرانی و ابن  َمْرَدَو

ُکَهیـل؛ و از طریـق ابن  َجِریـر،  کر، از سـلمة بـن  و از طریـق ابن ابی حاتـم و ابوالّشـیخ و ابن عسـا
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یـه و ابو ُنَعیـم، از ابورافع. از مجاهـد و سـّدی و ُعْتَبـة بـن حکیـم؛ و از طریـق َطَبرانـی و ابن  َمْرَدَو

از همین طریق ها  با چندی  النزول )ص55 ]ص81[(  النقول فی أسباب  لباب  را در  آن  نیز 

روایت نموده و آن گاه، گفته است: »این ها شاهدهایی هستند که تقویت کنندۀ یکدیگرند.« 

همچنین وی در جمع الجوامع _ چنان که در کنز العّمال )391/6 ]108/13 و 165[( آمده _ از طریق 

یه، از امیرالمؤمنین؟ع؟ آن  خطیب، از ابن عّباس؛ و در صفحۀ 405 از طریق ابوالّشیخ و ابن  َمْرَدَو

کرده است. را یاد 

59. حافظ ابن َحَجر انصاری شافعی )د.974(؛ )الّصواعق المحرقه: ص24 ]ص41[(�

بی؛ )شرح المواقف ]360/8[(�
َ
60. مولی حسن َچل

61. مولی مسعود شروانی؛ در شرح المواقف�

62. قاضی شوکانی َصنعانی )د.1250(؛ در تفسیرش ]فتح القدیر: 53/2[�

63. شـهاب الّدین سـّید محمـود آلوسـی شـافعی )د.1270(؛ در تفسـیرش )329/2 ]روح 

المعانی: 167/6[(�

64. شیخ سلیمان ُقْنُدوزی حنفی )د.1293(؛ )ینابیع الموّده: ص212 ]37/2[(�

ْنجی؛ )نور األبصار: ص77 ]ص158[(�
َ
65. سّید محّمد مؤمن ِشْبل

کردسـتانی )د.1304(؛ )تقریـب المـرام فـی شـرح  66. شـیخ عبدالقـادر بـن محّمـد سـعید 

مـان با اطمینان 
ّ
ی در ایـن جا، مانند دیگر متکل تهذیـب الـکالم تفتازانـی: چـاپ مصـر: 329/2(. و

که این آیه در بارۀ امیرالمؤمنین نازل شده است.1 که همۀ مفّسران برآنند  پذیرفته 

و اّمـا در بـارۀ داللـت ایـن حدیـث بایـد گفـت که هیـچ عرب نابـی در آن تردید نـورزد، هر 

کـه اختـالف در ایـن زمینـه،  کـه وجـدان خویـش را در اشـتباه انـدازد و جـز ایـن نیسـت  چنـد 

گسـترده در بـارۀ ایـن  گفتـار  برخاسـته از تـازه واردان ناخوانـده بـر خـوان ادبّیـات عـرب اسـت. 

کالمـی شـیعیان اسـت. کتاب هـای تفسـیری و  موضـوع، برعهـدۀ 

کتاب ما گذشت. به تناسب سده ها، بدان ها بنگرید. د نخست 
ّ
1. شرح حال بسیاری از این برجستگان، در مجل
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لفظ حدیث

کسی به  گفت: »چه  که نیازمندی به مسجد درون شد و  از انس بن مالک روایت شده 

که در حال رکوع بود، با دست خویش  کنندۀ حق، وام می دهد؟« علی؟ع؟  خداِی توانگِر ادا 

که انگشتری اش را از انگشتش بیرون آوَرد. به پشِت سر اشاره نمود و به آن نیازمند فهمانید 

رسول خدا فرمود: »ای عمر! واجب شد.« عمر گفت: »ای رسول خدا! پدر و مادرم فدایت 

باد؛ چه چیز  واجب شد؟« فرمود: »به خدا سوگند! بهشت برای او واجب شد؛ و آن انگشتری 

گناه و خطا بیرون آَوْرد.« گونه  را از انگشتش بیرون نیاورد، مگر آن که خداوند او را از هر 

کـه پیشـتر جبرئیـل ایـن سـخن  کـس از مسـجد بیـرون نشـد، مگـر آن  گویـد: »هیـچ  انـس 

خـدای تعالـی را فـرود آورد: ›جـز ایـن نیسـت کـه ولـّی شـما خداونـد و رسـول او و مؤمنانـی هسـتند کـه نمـاز 

را برپـا می کننـد و در حـال رکـوع، زکات می دهنـد.« ]مائـده/55[‹ سـپس َحّسـان بـن ثابـت چنین سـرود:

که در راه هدایت است، خواه آهسته رود و خواه شتابان،  ای ابوالحسن! جان و دل من و هر 

فـدای تو باد!

آیا مدح من و دوستارانت تباه خواهد شد؟ مدحی که برای خدا صورت پذیرد، تباه شدنی نیست.

تو همانی که در حال رکوع صدقه دادی. ای بهترین رکوع کننده! جان این مردم فدای تو باد!

کردی. ای برترین سرور و بهترین خریدار و فروشنده! با انگشتری مبارک خویش با خدا سودا 

پـس خداونـد ]در قرآنـش[ در مـورد تـو بهتریـن  والیـت را نـازل نمـود و آن را در آیـات محکم دین 

تبیین فرمود.«

کـه بـرای رعایـت اختصـار، بـه همیـن بسـنده  در ایـن جـا، لفظ هـای دیگـری نیـز هسـت 

کتـاب )52/2( آن را بـا لفـظ ابـوذر آوردیـم. می کنیـم. در همیـن 

اشكال باطل و بی اساس

لــی علــی نظــم األمالــی: ص169( هنــگام 
ّ

ســّید حمیدالّدیــن عبدالحمیــد آلوســی )نثرالآل

کــه اّدعــا  گفتــه اســت: »ایــن آیــه تنهــا در بــارۀ علــی نــازل نشــده، چنــان  یادکــرد از آیــۀ والیــت، 
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کــه علــی نیــز در جملــۀ آنــان اســت؛ چــرا  کرده انــد؛ بلکــه در بــارۀ مهاجــران و انصــار نــازل گشــته 

کار رود و علی به تنهایی مراد نباشد.« که )اّلذین( برای جمع به 

گویـا ایـن مـرد در ایـن سـخن خویـش، بـر سـاز ابن َکثیـر دمشـقی نواختـه  گویـد:  امینـی 

یخـش،  ی در تار کشـیده؛ زیـرا و ی پارچـه بافتـه و از چـاه او آب  و بـر دسـتگاه پارچه بافـی و

گفتـه اسـت: »هیـچ آیـه ای از قـرآن بـه  کـه اندکـی بعـد خواهـد آمـد1 _  در بـارۀ ایـن آیـه _ چنـان 

طـور خـاص، در بـارۀ علـی نـازل نشـده اسـت ... .«

بر این کودنان پوشیده مانده که برقراری رابطه میان موضوع و محمول به طور عام و  به صورت 

و  آن _  مانند  از  پرهیزانیدن  یا  آن،  هماننِد  دادِن  انجام  به  تشویق  منظور  _ به  قید  بدون  و  مطلق 

آن گاه، مقّید نمودن آن موضوع به فرد مخصوص هنگام تحّقق بیرونی، در صدق آن حکم رساتر 

از ابتدا، حکم تنها در بارۀ همان یک فرد جاری گردد. چه بسیار  از این است که  و تأکیدیافته تر 

نمونه ها از این دست که در گفتار خداوند حکیم یافت می شود. اکنون مثال هایی از آن را می آوریم:

1� »کسانی که گفتند: ›خداوند نیازمند است و ما توانگریم.‹« ]آل عمران/181[

بـه گفتـۀ حسـن، گوینـدۀ ایـن سـخن ُحَیّی بـن  اخطـب بـوده؛ و بـه گفتـۀ عکرمـه و سـّدی 

گرچـه  گویـد: »ا ی فنحـاص بـن عـازوراء بـوده اسـت. خـازن  و مقاتـل و محّمـد بـن اسـحاق، و

ی را می پسندیده اند،  این سخن را یک یهودی بر زبان رانده، از آن جا که همۀ ایشان سخن و

گفتار به همۀ آنان نسبت داده شده است.« این 

تفسـیر  ابن َکثیـر: 434/1؛  تفسـیر  ُقْرُطبـی: 294/4 ]187/4[؛  القـرآِن  الجامـع ألحـکام  بـه:  بنگریـد 

�]310/1[  322/1 الخـازن: 

2� »و از آنان کسانی هستند که پیامبر را می آزارند و می گویند که او ]سراپا[ گوش است.« ]توبه/61[

ایـن آیـه در بـارۀ مـردی از منافقـان نـازل گشـته کـه یکـی از ایـن سـه تـن اسـت: جالس بن 

سـوید، نبتـل بـن حـارث، عّتاب بن قشـیر.

کتاب البدایة و النهایه. گفتن در بارۀ مطالب ناحق و ساختگی اش در  1. هنگام سخن 
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بنگریـد بـه: الجامـع ألحـکام القـرآِن ُقْرُطبـی: 192/8 ]122/8[؛ تفسـیر الخـازن: 253/2 ]241/2[؛ 

�549/3 اإلصابـه: 

گر در  کار خود[ خواسـتار بازخرید و آزادی خویشـند، ا کسـب و  که ]با  کنیزانتان، آنان  3� »و از غامان و 
آن ها نیکی ای دانستید، بازخریدشان را بپذیرید.« ]نور/33[

ی گویـد: »من غالم  ایـن آیـه در بـارۀ صبیـح، غـالم حویطـب بـن عبدالعّزی، نازل شـد. و
حویطـب بـودم و از او خواسـتار بازخریـد و آزادی شـدم. پـس ایـن آیـه در بـارۀ مـن نازل گشـت: 

کار خود[ خواسـتار بازخرید و آزادی خویشـند ... .‹« کسـب و  که ]با  کنیزانتان، آنان  ›و از غامان و 

کـه در تفسـیرش )244/12 ]162/12[( آمـده _ ،  ایـن را ابن َمْنـده، ابو ُنَعیـم، ُقْرُطبـی _ چنـان 
ُاْسـدالغابه )11/3 ]8/3[(، و اإلصابـه )176/2( بـا ذکـر سـند آورده انـد.

4� »همانـا کسـانی کـه مال هـای یتیمـان را بـه سـتم می خورنـد، جـز ایـن نیسـت کـه در شـکم های خود 
آتشی فرومی خورند.« ]نساء/10[

ید َغْطفانی نازل شده است.« گوید: »این آیه در بارۀ مرثد بن ز مقاتل بن حّیان 

)الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی: 53/5 ]36/5[؛ اإلصابه: 397/3(�

کارزار نکردنـد و شـما را از خانمانتـان بیـرون نراندنـد،  کـه در دیـن بـا شـما  5� »خداونـد شـما را از کسـانی 
بـاز نمـی دارد.« ]ممتحنـه/8[

که مادرش قتیله دختر عبدالعّزی  این آیه در بارۀ أسماء دختر ابوبکر نازل شد؛ از آن رو 
 که مشرک بود، با هدیه هایی در مدینه بر  وی درآمد و أسماء گفت: »من از تو هدیه نمی پذیرم؛ 
گیرم.« آن گاه، از رسول خدا اجازه خواست   و در خانۀ من درون مشو تا از رسول خدا؟ص؟ اجازه 
و خدای تعالی این آیه را فروفرستاد. سپس پیامبر؟ص؟ به وی فرمان داد تا مادرش را در خانه اش 

گرامی دارد و به وی نیکی نماید. درآوَرد و هدیه اش را بپذیرد و او را 

]مسند  احمد  مسلم: 391/2[،  ]صحیح  مسلم  البخاری: 924/2[،  ]صحیح  بخاری  را  این 
احمد: 483/7[، ابن  َجِریر ]جامع البیان: مج14/ج66/28[، و ابن ابی حاتم با ذکر سند آورده اند، 

چنان که در الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی)59/18 ]40/18[(؛ تفسیر ابن َکثیر )349/4(؛ و تفسیر الخازن 
)272/4 ]258/4[( آمده است.
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6� »ای رسـول! کسـانی کـه در کفـر می شـتابند، تـو  را  اندوهگیـن نسـازند، چه آنان کـه با دهان خویش 

گویند: گرویدیـم... «]مائده/41[

یا نازل شده است. که این آیه در بارۀ عبداهلل بن صور مّکی در تفسیرش یاد نموده 

)الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی: 177/6 ]115/6[؛ اإلصابه: 326/2(�

گفتنـد: ›چـرا خداونـد بـا مـا سـخن نمی گویـد یـا نشـانه ای بـرای مـا  کـه دانـا نیسـتند،  کسـانی  »و   �7

نمی آید؟‹«]بقـره/118[

ایـن آیـه در بـارۀ رافـع بـن حریملـه نـازل شـده اسـت. محّمـد بـن اسـحاق بـا ذکـر سـند 

کـه  چنـان  گـر  ا محّمـد!  »ای  گفـت:  رسـول خدا؟ص؟  بـه  رافـع  کـه  کـرده  روایـت  ابن عّبـاس  از 

می گویـی، فرسـتادۀ خـدا هسـتی، بـه خداونـد بگـو تـا با ما سـخن بگوید، چندان که سـخنش 

را بشـنویم.« پـس خداونـد آن آیـه را در ایـن زمینـه نـازل فرمـود. )تفسـیر ابن َکثیـر: 161/1(

کردند، آنان را در دنیا جایگاهی  که سـتم دیدند، در ]راِه[ خداوند هجرت  که پس از آن  کسـانی  8 � »و 

نیکو دهیم.« ]نحل/41[

کر )تاریخ مدینة دمشق: 133/7 ]668/8[( با ذکر سند از طریق عبدالّرّزاق، از داوود  ابن عسا

بن ابی هند روایت نموده که این آیه در بارۀ ابوجندل بن سهیل عامری نازل شده است. ُقْرُطبی 

در تفسیرش )107/10 ]71/10[( این را در ردیف آراء رسیده در بارۀ آن آیه شمرده است.

کرده ایم،  کتاب خدای را می خوانند و نماز  را  برپا داشـتند و از آن چه روزی شـان  9� »همانا کسـانی که 

کردند ... .«]فاطر/29[ انفاق 

کـه  لـب بـن عبدمنـاف نـازل گشـته؛ چنـان  ایـن آیـه در بـارۀ ُحَصیـن ]بـن حـارث[ بـن ُمّطَ

در اإلصابـه )336/1( آمـده اسـت.

10� »سوگند به عصر! هر آینه آدمی در زیان کاری است ... .« ]عصر/1-3[

و  بـر رسـول خدا؟ص؟ خوانـدم  را  والعصـر   اسـت: »سـورۀ  روایـت شـده  َکْعـب  بـن  ُاَبـّی  از 

چیسـت؟‹ آن  تفسـیر  بـاد!  فدایـت  مـادرم  و  پـدر  رسـول خدا؛  ›ای  گفتـم: 
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 فرمـود: ›والعصـر، سـوگنِد خداونـد اسـت بـه پایـان روز. اّن اإلنسـان لفی خسـر در بـارۀ ابوجهل 

بـن هشـام اسـت. إال اّلذیـن آمنـوا در شـأن ابوبکـر صّدیـق؛ عملـوا الّصالحـات مربـوط بـه عمـر بـن 

خّطـاب؛ و تواصـوا بالحـّق راجـع بـه عثمـان بـن َعّفـان؛ و تواصـوا بالّصبر در بـارۀ علی بـن ابی طالب 

ِضره: 34/1 ]49/1 و 50[( است.(« )الّریاض الّنَ

امینی گوید: »ما با اهل سّنت در این تأویل های تحریف گرانۀ باطل و  بی اساس، همداستان 

نیستیم؛ اّما آن را برای حّجت آوری بر ضّد خودشان در رأیی که برگزیده اند، می آوریم.«

کـه پیمـان خداونـد و سـوگندهای خـود را بـه بهـای انـدک داد وسـتد می کننـد، در  کسـانی  11� »همانـا 

آخـرت بهـره ای ندارنـد.« ]آل عمـران/77[

گشـته  کـه ایـن آیـه در بـارۀ عیـدان بـن اسـوع َحْضَرمـی نـازل  گفتـه  مقاتـل در تفسـیرش 

)51/3 )اإلصابـه:  اسـت. 

که ایمان آورده اید! خداوند را فرمان برید و پیامبر و اولو االمر خود را نیز فرمان برید.«  کسانی  12� »ای 

]نساء/59[

)مسـند  حنبـل  بـن  احمـد  الّتفسـیر: 60/7 ]1674/4[(؛  کتـاب  البخـاری:  )صحیـح  بخـاری 

تاریـخ مدینـة دمشـِق  کـه در  احمـد: 337/1 ]555/1[(؛ مسـلم )صحیـح مسـلم: 113/4[( _ چنـان 

کر )352/7 ]112/9[( آمـده _ ؛ الجامـع ألحـکام القـرآِن ُقْرُطبـی )260/5 ]168/5[(؛ و جـز آنـان  ابن عسـا

کـه ایـن آیـه در بـارۀ عبـداهلل بـن حذافـۀ سـهمی نـازل شـده اسـت. بـا ذکـر سـند آورده انـد 

کارها از آِن خداوند است.‹ در دل های  کار چیزی هست؟‹ بگو: ›همۀ  13� »می گویند: ›آیا ما را از این 

گـر مـا را از  این کار چیزی بـود، در  خویـش چیـزی را نهـان می دارنـد کـه بـرای تـو آشـکار نمی کننـد. می گوینـد: ›ا

این جا کشـته نمی شـدیم.‹« ]آل عمران/154[

گوینـدۀ ایـن سـخن، عبـداهلل بـن ابّی بن سـلول، سـرکردۀ منافقـان، بوده و این آیـه در بارۀ 

آیـه  کـه ایـن  بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده  نـازل شـده اسـت. ابن ابی حاتـم از طریـق زبیـر،  ی  و

گشته است. در بارۀ معّتب بن قشیر نازل 

)الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی: 262/4 ]156/4[؛ تفسیر ابن َکثیر: 418/1؛ تفسیر الخازن: 306/1 ]294/1[(
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گرد آمده اند.‹« ]آل عمران/173[ 14� »آنان که مردم به ایشان گفتند: ›مردم برای ]جنگ با[ شما 

کلمـۀ نخسـِت مـردم، نعیـم بـن مسـعود اشـجعی اسـت. َنَسـفی در تفسـیرش1  منظـور از 

کـه منظـور از آن، مفـرد اسـت؛ و یـا مـراد آن اسـت  کلمـه ای اسـت جمـع  گفتـه اسـت: »ایـن 

اراده  تأخیـر و سسـتی  بـه  واداشـتن  ی، موجـب  کـه هماننـد خـود و پیروانـی داشـته  ی  کـه و

کـه بـا آن، خـاص در نظـر گرفتـه شـده اسـت.« بوده انـد.« خـازن گویـد: »ایـن کلمـه عـام اسـت 

گروهـی  کـه پیامبـر؟ص؟ علـی را همـراه  یـه بـا ذکـر سـند از ابورافـع روایـت نمـوده  ابن  َمْرَدَو

گسـیل فرمـود. پـس مـردی بیابان نشـین از خزاعـه بـا آنـان برخـورد نمـود و  بـه دنبـال ابوسـفیان 

گـرد آمده اند.« ایشـان گفتند: »خداوند مـا را کفایت  گفـت: »هرآینـه آن مـردم بـرای جنـگ بـا شـما 

کند و او خوب کارگزار و پشـتیبانی اسـت.« ]آل عمران/173[پس این آیه در بارۀ ایشـان نازل گشـت.

الخــازن:  ابن َکثیــر: 430/1؛ تفســیر  ُقْرُطبــی: 279/4 ]178/4[؛ تفســیر  القــرآِن  )الجامــع ألحــکام 

)]306/1[  318/1

کـه پـدر  َکالـه ]= بـرادر و خواهـِر آن مـرده ای   15� »از تـو فتـوا می خواهنـد. بگـو: ›خداونـد شـما را در بـارۀ 

و مادر و فرزند ندارد[ فتوا می دهد.‹« ]نساء/176[

کـه فتوا خواهنـده در پیرامون این  ایـن آیـه در بـارۀ جابـر بـن عبـداهلل انصـاری نازل گشـت 

مطلـب بـود و خـود می گفـت: »ایـن آیـه در بـارۀ من نازل شـد.«

)الجامـع ألحـکام القـرآِن ُقْرُطبی: 28/6 ]20/6[؛ تفسـیر الخازن: 447/1 ]428/1[؛ تفسـیر النسـفی: 

حاشـیۀ تفسـیر الخازن: 447/1 ]267/1[(

16� »از تو می پرسند که چه چیز انفاق کنند. بگو: ›آن چه از مال انفاق می کنید ... .‹« ]بقره/215[

گفت:  کهنسال و ثروتمند بود و  که پیری  گشت  این آیه در بارۀ عمرو بن جموح نازل 

گشت. کس انفاق نماییم؟« پس این آیه نازل  »ای رسول خدا! چه چیز صدقه دهیم و بر چه 

)الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی: 36/3 ]26/3[؛ تفسیر الخازن: 148/1 ]143/1[(

1. چاپ شده در حاشیۀ تفسیر الخازن )318/1(�
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17� »و آنان ]مردم را[ از پیامبر بازمی دارند و خوْد از او دور می شوند.« ]انعام/26[

کـه ایـن آیـه در بـارۀ ابوطالـب نـازل گشـته و مـا در همیـن کتـاب  اهـل سـّنت بـر ایـن باورنـد 

)3/8-8( در ایـن زمینـه بـه تفصیـل سـخن می گوییـم.

 18� »مردمـی را نیابـی کـه بـه خداونـد و روز  واپسـین ایمـان آورنـد، حـال آن کـه بـا کسـانی کـه بـا خـدای 

و پیامبرش ستیز و مخالفت کرده اند، دوستی ورزند.« ]مجادله/22[

کـه پـدرش را در جنـگ بـدر  گاه  گشـت، آن  ایـن آیـه در بـارۀ ابوُعَبیـدة بـن جـّراح نـازل 

کـه در بـارۀ عبـداهلل بـن ابـّی نـازل شـده اسـت. گفته انـد  ُکشـت. برخـی نیـز 

)الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی: 307/17 ]199/17[؛ نوادر األصول حکیم ِترِمذی: ص157 ]338/1[(

19� »و گروهـی دیگـر بـه گناهـان خـود اعتـراف کـرده و کاری نیـک و شایسـته را با کاری بد و ناشایسـت 

آمیخته انـد.« ]توبه/102[

گشت. این آیه به طور خاص در بارۀ ابولبابۀ انصاری نازل 

نف: 196/2 ]328/6[(
ُ
)الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی: 242/8 ]154/8[؛ الّروض األ

20� »برای شما به خداوند سوگند می خورند تا خشنودتان کنند.« ]توبه/62[

گفــت: »بــه خــدا ســوگند! اینــان ]= مشــرکان[ نیــکان و بــزرگان مــا  مــردی از منافقــان 

گویــد، راســت باشــد، هرآینــه آنــان از خــران بدترنــد!« مــردی از  گــر آن چــه محّمــد  هســتند؛ و ا

گویــد، حــق اســت  گفــت: »بــه خــدا ســوگند! آن چــه محّمــد   مســلمانان ایــن ســخن را شــنید و 

و هرآینــه تــو از خــر بدتــری!« ســپس ایــن مــرد نــزد پیامبــر؟ص؟ ســعایت نمــود و او را از آن ماجــرا 

کــه چنــان ســخنی  خبــر داد. پیامبــر آن منافــق را فراخواْنــد و فرمــود: »چــه چیــز تــو را واداشــت 

کــه چنــان ســخنی  گشــود و بــه خداونــد ســوگند خــوْرد  ی زبــان بــه نفریــن خــود  گویــی؟« و

نگفتــه اســت. مــرد مســلمان گفــت: »بارخدایــا! ســخن راســتگو را راســت بنمــا و دروغ دروغگو 

را آشــکار فرمــا!« پــس ایــن آیــه نــازل شــد.

)الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی: 193/8 ]138/8[؛ تفسیر ابن َکثیر: 366/2(
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گوید: »رافضی را امکان نیسـت تا ایمان علی  دوازدهم( ابن تیمّیه )منهاج الّسـّنه: 162/1( 

کـه همین هـا  و عدالـت او و بهشـتی بودنـش، چـه رسـد بـه امامتـش، را اثبـات نمایـد، مگـر آن 

را بـرای ابوبکـر و عمـر و عثمـان اثبـات نمـوده باشـد؛ وگرنـه، چـون خواهـد این هـا را تنهـا بـرای 

علـی اثبـات کنـد، دلیل هـا بـه یاری اش نکنند؛ همان سـان که هرگاه مسـیحی خواهد نبّوت 

مسـیح، بـدون محّمـد، را اثبـات نمایـد، دلیل هـا یـاری اش نکنند.«

که بر مذهب رافضی باشند، از اثبات ایمان  گفته است: »رافضیان مادام  همو )ص163( 

گر به  که از اهل سّنت شوند. پس ا کرد، مگر این  و عدالت علی ناتوانند؛ و چنین نمی توانند 

دلیل های متواتر در بارۀ اسالم و هجرت و جهاد علی احتجاج نمایند، همانا این دلیل های 

کافران در بارۀ  متواتر در بارۀ خلفا نیز رسیده؛ بلکه اسالم و نمازخوانی و روزه داری و جهاد با 

معاویه و یزید و خلفای بنی امّیه و بنی عّباس نیز  به تواتر رسیده است.«

کاش می دانسـتم چـه هنـگام  کنـی، روزگارت شـگفتی نمایاَنـد!  یسـت  پاسـخ: هرچـه ز

ایمـان  تـا  یـد  ورز کفـر  زمـان  او چـه  بـوده اسـت!  آوری  نیازمنـد دلیـل  و عدالـت علـی  ایمـان 

کـه  بـود؛ حـال آن  بـرای پیامبـر  بـرادر و دسـتیار و وزیـری  او  آیـا در آغـاز اسـالم، جـز  بیـاوَرد؟ 

ی نـام بـرده، هنـوز اسـالم نیـاورده بودنـد؟ آیـا اسـالم جـز  بـا شمشـیر و سـرنیزۀ او  کـه و کسـانی 

را  شـرک  سـپاهیان  میـدان،  در  او  حملـۀ  و  سـخت  هجـوم  جـز  چیـزی  آیـا  گشـت؟  اسـتوار 

یـد؟ آیـا  شکسـت داد؟ آیـا پرده هـای شـبهه و بی دینـی را چیـزی جـز بیـان و برهـان او از هـم در

کِی بت ها پیراسـته نمـود؟ آیا در  کعبـه، بیـت الحـرام، را خداونـد جـز بـا دسـت گرامـی او از ناپا

کـه پـس از  کریـم، خداونـد هیـچ خاندانـی را از پلیـدی تطهیـر نمـود، مگـر خاندانـی را  قـرآن 

ی، جـاِن  ی سـرور و سـاالر ایشـان بـود؟ آیـا بـه نـّص قـرآن حکیـم، کسـی جـز  و رسـول خدا؟ص؟ و

کسـی مگـر او بـرای ُجسـتِن خشـنودی خـدا، در لیلـة  رسـول خدا؟ص؟ بـه شـمار می رفـت؟ آیـا 

المبیـت جـان خویـش را فروخـت؟ و آیـا جـز او، هیـچ یـک از مؤمنـان، هماننـد رسـول خدا، بـر 

که چنین نبود! ایشان بیش از خودشان والیت داشت؟ نه؛ به خدا سوگند 
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حدیث های شیعه در این زمینه متواتر است و همان ها ایشان را ملزم نموده که همۀ این 

که با دیگران احتجاج می نمایند،  گاه  کامل بپذیرند؛ اّما آن  افتخارات بازمانده را با اطمینان 

که دلیل باید طرف مقابل را ملزم به پذیرش  از حدیث های اهل سّنت دلیل می آورند؛ چرا 

چنان  نیازمند  خود،  میان  در  افتخارات  آن  دانستن  ثابت  برای  شیعیان  که  بی آن  نماید. 

که  برآنند  نه آن چه دانشوران اهل سّنت  رایج احتجاج همین است،  روایاتی باشند. روش 

 همگی در هر موضوع تنها به کتاب ها و حدیث های برجستگان خویش استدالل می نمایند؛ 

و این بیرون رفتن از اصول حّجت آوری و مناظره است.

که وی نام برده، چه  کسانی  با ایمان  که میان ایمان و عدالت علی  کاش درمی یافتم 

مالزمه ای برقرار است! آیا وی آن ها و علی امیرالمؤمنین را جانی یگانه می داند که نمی توان آن 

گشته، ایمان  که یک روح در همۀ آن ها جاری و ساری  را از هم جدا دانست؛ یا اّدعا می کند 

که زاییدۀ ابن تیمّیه  کفر را در همه به طور یکسان تأثیر می بخشد؟ آیا این مالزمۀ ابتکاری  و 

است، بر صحابه و تابعین شیعه و سپس بر امامان و دانشوران و برجستگانشان در سده های 

و  بسیار در محفل ها  و مناظره های مذهبی  گواه خواهی ها  و  گذشته، در ضمن احتجاج ها 

همایش ها، پوشیده مانده است یا مخالفاِن شیعیان در دفاع از خویشتن و اعتقادشان، از آن 

غفلت نموده اند؟

هیـچ یـک از این هـا نبـوده؛ بلکـه ایـن مرد را خوشـایند افتـاده تا رافضیان را با مسـیحیان 

یۀ حیله ورز و یزید بـدکاره و دیگر خلفای  هماننـد سـازد و میـان ایمـان علـی؟ع؟ و ایمـان معاو

کار بنی عّباس، برابری برقرار نماید. این اسـت  بی شـرم از سرکشـان بنی امّیه و پرده دراِن رسـوا

نهایت دانش و دین و پرهیزگاری و ادب ابن تیمّیه!

خواجـۀ  دیـن،  و  ـت 
ّ
مل نصیـِر  و  اّمـت  بـزرِگ  الّسـّنه: 99/2(  )منهـاج  ابن تیمّیـه  سـیزدهم( 

طوسـی و پیروانـش و همـۀ رافضیـان را بـه انـواع پـرده دری و بی پروایـی مّتهـم نمـوده، همچون: 

کارهـای حـرام و حـالل شـمردن آن هـا، پرهیزنکـردن از شـراب   وانهـادن نمازهـا، انجـام دادن 

گناهـان بـزرگ حّتـی در مـاه رمضـان، و برتـر شـمردن شـرک بـه خـدا از عبـادت او. او بـر آن  و 
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کارهای همانند آن و هر پژوهشـگری  کارها، حاِل همیشـگی رافضیان اسـت و  که این  اسـت 

کـردن  بدنـام  بـا  او می خواهـد  و  باطـل اسـت  و  گزافـه  و  ی، دروغ  ایـن سـخن  و کـه  می دانـد 

کـه میزان هـا  کَنـد. و خـدای تعالـی در روزی  شـیعیان، زشـت کاری را در میـان مؤمنـان بپرا

برقـرار گـردد و از هـر کـس در بـارۀ آن چـه گفتـه، سـؤال شـود، داور نهایـی اسـت؛ و »هیچ سـخنی 

بر زبان نیاوَرد، مگر آن که نزد او نگهبانی آماده است.« ]ق/18[

ارتـداد،  در  مـردم  »مشـهورتریِن  گویـد:   )102/2 الّسـّنه:  )منهـاج  ابن تیمّیـه  چهاردهـم( 

اب و پیروانـش و جـز 
ّ

کـذ دشـمنان ابوبکـر صّدیـق؟ضر؟ و پیـروان او هسـتند، همچـون مسـیلمۀ 

آنـان. رافضیـان هـوادار ایناننـد، چنان که چندین تن از بزرگانشـان یـاد کرده اند، همچون این 

ـی[ و جـز او. آنـان می گوینـد: ›آن افـراد بـر حـق بوده انـد و ابوبکـر صّدیـق بـه 
ّ
شـیعه ]= عالمـه حل

ناحـق بـا ایشـان جنگیـد.‹«

که  کسی به وی خبر داده  که از این مرد می پرسید چه  کسی بود  کاش در این میان  پاسخ: 

اب می خوانند 
ّ

رافضیان هوادار مسیلمه و همانندان او هستند؛ حال آن که ایشان همواره وی را کذ

لبریز  ناحق و ساختگی اش  از نقل سخنان  بازمی گویند وکتاب هایشان  را   او  و رسواگری های 

است و نبّوت را جز در خاتم پیامبران و سرور آنان، محّمد _ صلوات اهلل علیه و آله و علیهم _ منحصر 

نمی دانند و هر کس جز او را که اّدعای نبّوت کند، کافر می شمارند.

که این سخن دروغ را از ایشان  که آن بزرگان شیعه چه کسانند  ی به ما می گفت  کاش و

گفته اند؟ پس چرا نام های ایشان را  نقل نموده است! آیا آنان عقیدۀ خویش را به زبان، با او 

ی در نقل از افراد، درخور  که و یاد نکرده و به طور مشّخص از آنان نام نبرده است، ضمن آن 

که همواره در پی بدگویی از آنان و دشنام دهی به ایشان است! اعتماد نیست، حال آن 

کجاینــد  کدامنــد و  کتاب هــا  کتاب هــای ایشــان یافتــه اســت؟ آن  آیــا ایــن ســخن را در 

کتاب هایــش در دانــش  ــی، 
ّ
کســانی هســتند؟ و اّمــا شــیخ برتــِر ایشــان، عالمــه حل و از چــه 

کــدام یــک از آن هــا،  کالم و عقایــد، خــواه خّطــی و خــواه چــاپ شــده، در دســت هســتند. در 

)241(

حدیث های شیعه در این زمینه متواتر است و همان ها ایشان را ملزم نموده که همۀ این 

که با دیگران احتجاج می نمایند،  گاه  کامل بپذیرند؛ اّما آن  افتخارات بازمانده را با اطمینان 

که دلیل باید طرف مقابل را ملزم به پذیرش  از حدیث های اهل سّنت دلیل می آورند؛ چرا 

چنان  نیازمند  خود،  میان  در  افتخارات  آن  دانستن  ثابت  برای  شیعیان  که  بی آن  نماید. 

که  برآنند  نه آن چه دانشوران اهل سّنت  رایج احتجاج همین است،  روایاتی باشند. روش 

 همگی در هر موضوع تنها به کتاب ها و حدیث های برجستگان خویش استدالل می نمایند؛ 

و این بیرون رفتن از اصول حّجت آوری و مناظره است.

که وی نام برده، چه  کسانی  با ایمان  که میان ایمان و عدالت علی  کاش درمی یافتم 

مالزمه ای برقرار است! آیا وی آن ها و علی امیرالمؤمنین را جانی یگانه می داند که نمی توان آن 

گشته، ایمان  که یک روح در همۀ آن ها جاری و ساری  را از هم جدا دانست؛ یا اّدعا می کند 

که زاییدۀ ابن تیمّیه  کفر را در همه به طور یکسان تأثیر می بخشد؟ آیا این مالزمۀ ابتکاری  و 

است، بر صحابه و تابعین شیعه و سپس بر امامان و دانشوران و برجستگانشان در سده های 

و  بسیار در محفل ها  و مناظره های مذهبی  گواه خواهی ها  و  گذشته، در ضمن احتجاج ها 

همایش ها، پوشیده مانده است یا مخالفاِن شیعیان در دفاع از خویشتن و اعتقادشان، از آن 

غفلت نموده اند؟

هیـچ یـک از این هـا نبـوده؛ بلکـه ایـن مرد را خوشـایند افتـاده تا رافضیان را با مسـیحیان 

یۀ حیله ورز و یزید بـدکاره و دیگر خلفای  هماننـد سـازد و میـان ایمـان علـی؟ع؟ و ایمـان معاو

کار بنی عّباس، برابری برقرار نماید. این اسـت  بی شـرم از سرکشـان بنی امّیه و پرده دراِن رسـوا

نهایت دانش و دین و پرهیزگاری و ادب ابن تیمّیه!

خواجـۀ  دیـن،  و  ـت 
ّ
مل نصیـِر  و  اّمـت  بـزرِگ  الّسـّنه: 99/2(  )منهـاج  ابن تیمّیـه  سـیزدهم( 

طوسـی و پیروانـش و همـۀ رافضیـان را بـه انـواع پـرده دری و بی پروایـی مّتهـم نمـوده، همچون: 

کارهـای حـرام و حـالل شـمردن آن هـا، پرهیزنکـردن از شـراب   وانهـادن نمازهـا، انجـام دادن 

گناهـان بـزرگ حّتـی در مـاه رمضـان، و برتـر شـمردن شـرک بـه خـدا از عبـادت او. او بـر آن  و 
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ایــن نســبت دروغ یافــت می گــردد؟ آری؛ ایــن جــز در قوطــی دشــمنی ابن تیمّیــه و صندوقچــۀ 

یم. کتاب افتراهایش یافت نگردد. بارخدایا! به تو شکایت می آور ی یا  رسوایی های و

ی[ سـخنانی دروغین 
ّ
ی ]= عالمه حل گوید: »و پانزدهم( ابن تیمّیه )منهاج الّسـّنه: 117/2( 

کـه نشـان دهنـدۀ نادانـی نقـل کننـدۀ آن اسـت؛ همچون این سـخن که سـورۀ هل  نقـل نمـوده 

کـه بـه بـاور همـۀ دانشـوران، ایـن سـوره در مّکـه نـازل  أتـی در شـأن اهـل بیـت نـازل گشـته؛ چـرا 

که علی پس از هجرت در مدینه با فاطمه پیوند همسـری بسـت و همچنین  شـده، حال آن 

که آن سـوره در شـأن  ی  حسـن و حسـین پس از نزول این سـوره زاده شـدند. پس این سـخن و

گاه  کـه بـه نـزول قـرآن و زندگـی این سـروران نیـک آ کـه بـر هـر  اینـان نـازل گشـته، دروغـی اسـت 

باشـد، پوشـیده نیست.«

پاسخ: نادانِی این مرد به یک موضوع خاص منحصر نیست. وی همچنان که در عقاید 

نادان است، در بارۀ فرقه ها و سیره و احکام و حدیث و علوم قرآن نیز نادان است؛ زیرا:

که مّکی بودِن یک سوره با مدنی بودِن برخی از آیات آن، و به عکس،  یکم: وی ندانسته 

منافـات نـدارد؛ و ایـن در سـوره های قـرآن رایج اسـت، چنان کـه در همین کتـاب )258-255/1( 

گذشـت و معنـای ایـن سـخن ابن حّصـار نیـز همیـن اسـت: »در هـر یـک از سـوره های مّکـی و 

مدنی، آیاتی به استثنا یافت گردد.« )اإلتقان فی علوم القرآن: 23/1 ]38/1[(

ی ندانسـته کـه همانـا درخـوِر اعتمادتریـن راه برای تشـخیص مّکی یا مدنی بودن  دوم: و

کـه در بـارۀ شـأن نزولـش روایت هـای فـراوان بـا سـندهای پرشـمار   سـوره یـا آیـه ای، آن اسـت 

 )111-106/3( کتـاب  همیـن  در  پیشـتر  مـا  سـند.  بـدون  سـخنان  نـه  و  باشـد  رسـیده  بسـیار  و 

کـه ایـن حدیـث را بـا اطمینـان بـه صّحتـش بـا ذکـر سـند آورده انـد،  شـماری مهـم از کسـانی را 

نـام بردیـم. پـس ایـن از دروغ هـای رافضیـان نیسـت تـا بـر نادانـِی نقل کننـدۀ آن داللـت نماید؛ 

گـر در نقلش شـبهه ای  گـوار راه نـدارد و ا ـی، در نقـل آن پیامـدی نا
ّ
و نیـز بـر شـیخ مـا، عالمـه حل

از بـدی باشـد، عالمـه و بـزرگان مذهـب خـوِد ابن تیمّیـه در آن، برابـر و یکسـانند.
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کــه همــۀ دانشــوران، ایــن ســوره را مّکــی بداننــد؛ و بلکــه بیشــینۀ  ســوم: چنــان نیســت 

کــه خــازن )تفســیر الخــازن: 356/4 ]337/4[( از مجاهــد  ایشــان بــر خــالف ایــن باورنــد؛ چنــان 

گــزارش نمــوده اســت. و َقتــاده و غالــب دانشــوران 

ــم، از مجاهــد، از  ابوجعفــر نّحــاس )الّناســخ و المنســوخ ]ص260[( از طریــق حافــظ ابوحاِت

کــه  ابن عّبــاس در تبییــن و بازشناســی آیه هــای مدنــی قــرآن از آیه هــای مّکــی، حدیثــی آورده 

در آن آمــده اســت: »از ســورۀ مّدّثــر تــا پایــان قــرآن، مدنــی اســت، مگــر: إذا زلزلــت، إذا جــاء نصــر اهلل، 

قــل هــو اهلل أحــد، قــل أعــوذ بــرّب الفلــق، و قــل أعــوذ بــرّب الّنــاس.« و ســورۀ هــل أتــی در شــماِر ســوره های 

گفتــه  مدنــی اســت. ســیوطی )اإلتقــان فــی علــوم القــرآن: 15/1 ]25/1[( پــس از نقــل ایــن حدیــث 

یانــش همــه ثقــه و  اســت: »آن را بــه همیــن درازا بــا ذکــر ســند آورده و ســند آن نیکــو اســت و راو

از دانشوران نام آور در ادب عرب هستند.«

حافـظ بیهقـی )دالئـل الّنبـّوة ]143/7[( بـا ذکـر سـند از عکرمـه و حسـین بـن ابی الحسـن، 

حدیثی در بارۀ سـوره های مّکی و مدنی آورده و هل أتی را از سـوره های مدنی شـمرده اسـت. 

)اإلتقـان فی علوم القـرآن: 16/1 ]26/1[(

کـه سـورۀ انسـان  نیـز ابن  ُضَریـس در فضائـل القـرآن، از عطـا ]از ابن عّبـاس[ روایـت نمـوده 

که در اإلتقان فی علوم القرآن )17/1( آمده اسـت. ]= هل أتی[ از سـوره های مدنی اسـت؛ چنان 

همچنین خازن )تفسیر الخازن: 9/1 ]8/1[( هل أتی را از سوره های مدنی دانسته است.

همــۀ مصحف هــای دنیــا، خــواه خّطــی و خــواه چــاپ شــده، نیــز ایــن مطلــب را آشــکارا 

گــر اّدعــای  کــه ایــن ســوره مدنــی اســت. پــس _ ا بیــان می کننــد و همگــی حکایــت از آن دارنــد 

ابن تیمّیــه راســت باشــد _ آیــا همــۀ اّمــت در ایــن زمینــه بــر خــالف ســخن همــۀ دانشــوران 

 اجمــاع نموده انــد؟ »پــس هیــچ یــک از شــما بازدارنــدۀ ]عــذاب از[ او نیســت. و به راســتی، ایــن ]قــرآن[ یــاد 

کــه قــرآن را تکذیــب  کســانی هســتند  کــه از شــما،  و پنــدی اســت بــرای پرهیــزگاران. و همانــا مــا می دانیــم 

می کنند.« ]حاّقه/49-47[
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گـردد _ مانند  کـه معتقدنـد در ایـن سـوره، یـک یـا چنـد آیـۀ مّکـی یافـت  چهـارم: کسـانی 

بـه ماجـرای  آیه هـای مربـوط  کـه  ایشـان _ تصریـح نموده انـد  و جـز  بـی 
ْ
َکل و  حسـن و عکرمـه 

ِاطعـام، مدنـی هسـتند.

پنجــم: میــان مّکــی بــودن ایــن ســوره بــا نــزول آن پیــش از هجــرت، مالزمــه ای برقــرار 

کــه عــام بــودن  نیســت؛ زیــرا ممکــن اســت در حّجــة الــوداع نــازل شــده باشــد، پــس از آن 

عبــارِت »و اســیرًا« را درســت دانســته، آن را شــامل مؤمــن، از جملــه بنــده هــم، بدانیــم ]و آن را 

ک، عکرمــه، عطــا، و َقتــاده  کــه ابن جبیــر، حســن، ضّحــا یم[؛ چنــان  کافــر نشــمار مخصــوص 

گروهــی دیگــر برگزیده انــد. گفته انــد و همیــن ســخن را ابن  َجِریــر و 

ی[ نادرسـت 
ّ
ی ]= عالمه حل گوید: »سـخن و شـانزدهم( ابن تیمّیه )منهاج الّسـّنه: 118/2( 

گفتۀ خدای تعالی: ›بگو: بر این ]رساندن پیام رسالت[ هیچ مزدی از شما نمی خواهم،  که این  است 

مگـر دوسـتی دربـارۀ خویشـاوندان نزدیکـم.‹ ]شـورا/23[ دوسـتِی اهـل بیـت را ایجـاب می کنـد؛ و از 

کـه ایـن آیـه مّکـی اسـت و در آن زمـان، هنـوز علـی بـا فاطمـه  دلیل هـای ایـن مطلـب آن اسـت 

پیوند همسـری نبسـته و فرزندی از ایشـان زاده نشـده بود.«

این  که خداوند  ی[ 
ّ
ی ]= عالمه حل »اّما سخن و گوید:  الّسّنه: ص250(  )منهاج  ی  نیز و

›بگو: بر این ]رساندن پیام رسالت[ هیچ مزدی از شما نمی خواهم، مگر دوستی دربارۀ خویشاوندان  آیه: 

دارد  قرار  آیه در سورۀ شورا  این  زیرا  فرموده، دروغ است؛  نازل  بیت  اهل  در بارۀ  را   نزدیکم.‹ 

و آن سوره، بی تردید مّکی است و پیش از ازدواج علی و فاطمه و زاده شدن حسن و حسین 

نازل گشته است... و دسته ای از نویسندگان سّنی و نیز شیعیان از یاران احمد و جز ایشان، 

گفتند: ›ای رسول خدا! اینان  که چون این آیه نازل شد،  حدیثی از پیامبر؟ص؟ نقل نموده اند 

کیستند؟‹ فرمود: ›علی و فاطمه و دو پسرشان.‹ این حدیث در نظر همۀ حدیث شناسان 

مّکی  دانشوران  همۀ  باور  به  آیه  این  که  است  آن  بودنش  دروغ  نشانه های  از  و  است  دروغ 

که سورۀ شورا و بلکه همۀ سوره های آغاز شده با حامیم، مّکی هستند.« است؛ چرا 
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تـا  آورده  تفصیـل  بـه  را  و حسـین،  پیامبـر، حسـن  یـخ والدت دو سـبط  تار ی  سـپس و

گاه است و آن را می داند! یخ آ که از تار کند  اثبات 

کـه دربردارنـدۀ عـوام فریبـی و حـق  کتـاب ایـن مـرد، جـز همیـن جمله هـا  گـر در  پاسـخ: ا

پوشـِی مـزد صاحـب رسـالت و سـخن باطـل تزییـن شـده و تهمـت زشـت و دروغ آشـکار، چیز 

کفایـت می کـرد. ی  دیگـری نبـود، در ننـگ و رسـوایی و

کـه این آیه مّکی اسـت، چه رسـد بـه آن که دانشـوران چنین  هیـچ کـس تصریـح ننمـوده 

کـه دانشـوران، آن سـوره را مّکـی دانسـته اند، ایـن  اّتفـاق نظـر دروغینـی داشـته باشـند. از ایـن 

مـرد چنیـن گمانـی یافتـه اسـت؛ اّمـا حّق سـخن در ایـن زمینه همان اسـت که در همین کتاب 

)255/1-258؛ 169/3-171( آوردیم.

کــه همــۀ ســورۀ شــورا مّکــی اســت، راســت نیســت؛ زیــرا دانشــوران ایــن آیه هــا را  ایــن اّدعــا 

گاه و بینا اســت.«  از آن اســتثنا کرده انــد: »آیــا می گوینــد کــه بــر خــدا دروغ بربافتــه ... او به بندگان خویش آ

]شــورا/24-27[ و این هــا چهــار آیــه هســتند. نیــز برخــی ایــن آیه ها را اســتثنا نموده انــد: »و آنان که 

 چــون ســتمی بدیشــان رســد، ... آیا راهــی بــه بازگشــت هســت؟« ]شــورا/39-44[ و آن ها نیز چنــد آیه اند.1 

و این، جز آیۀ موّدت است ] که آن نیز استثنا شده است[.

ــان  ــب الفرق ــرآن و رغائ ــب الق ــابوری )غرائ ــرآن: 1/16 ]3/16[(؛ نیش ــکام الق ــع ألح ــی )الجام ُقْرُطب
 510/4 القدیــر:  )فتــح  شــوکانی  ]90/4[(؛   49/4 الخــازن:  )تفســیر  خــازن  ]مــج11/ج35/25[(؛ 

کــه ســورۀ شــورا مّکــی  کرده انــد  ]524/4[(؛ و جــز  ایشــان از ابن عّبــاس و َقتــاده بــه صراحــت نقــل 

کــه نخســتیِن آن هــا ایــن اســت: »بگــو: ›بــر ایــن ]رســاندن پیــام رســالت[ هیــچ  اســت، مگــر چهــار آیــه 
مــزدی از شــما نمی خواهــم، ... .‹«

کــه آیــۀ مــوّدت در بــارۀ علــی و فاطمــه و دو پسرشــان نــازل شــده و  و اّمــا ایــن ســخن 

نــه  و  دارد  ــی 
ّ
حل عالمــه  اهلل  آیــت  بــه  اختصــاص  نــه  می نمایــد،  ایجــاب  را  آنــان  دوســتی 

1. بنگرید به: تفسیر الخازن: 49/4 ]90/4[؛ اإلتقان فی علوم القرآن: 27/1 ]44/1[�
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هم مذهبــان شــیعۀ او؛ بلکــه همــه مســلمانان بــر ایــن ســخن هم باورنــد، مگــر چنــد تــن دور و 
ــر.  ــه و ابن َکثی کالبــد آن هــا اســت، همچــون ابن تیمّی کــه روح امــوی در  جــدا افتــاده از جمــع 
کــه ابن تیمّیــه بــه حدیث شناســان نســبت  خواننــدگان هیــچ اثــری از آن اّتفــاق نظــر دروغیــن 
کننــدگان یــا  کاش ایــن مــرد مــا را بــه برخــی از آن اجمــاع  داد، درنیافتنــد و هرگــز نیــز درنیابنــد. 

بخشــی از تألیف هایشــان و یــا اندکــی از سخنانشــان رهنمــون می گشــت!

برجستگان  که  مفّسر  حافظان  از  شماری  از  نقل  به   )311-306/2( کتاب  همین  در  ما 
اهل سّنت هستند، سخنی آوردیم که مقصود را می رساَند و بسنده است؛ کسانی از این قرار:

یـــه، َثْعلبـــی، ابوعبـــداهلل   امـــام احمـــد، ابن ُمْنـــِذر، ابن ابی حاتـــم، طبـــری، َطَبرانـــی، ابن  َمْرَدَو

مـــال، ابوالّشـــیخ، نســـائی، واحـــدی، ابو ُنَعیـــم، َبَغـــوی، َبـــّزار، ابن َمغاِزلـــی، َحْســـکانی، محّب الّدیـــن، 

ـــعود، ابوحّیـــان،  وئـــی، نیشـــابوری، ابن َطلحـــه، رازی، ابوالّسُ کر، ابوالفـــرج، حّمُ زَمْخَشـــری، ابن عســـا

ابن ابی الحدیـــد، بیضـــاوی، َنَســـفی، َهیَثمـــی، ابن  َصّبـــاغ، گنجـــی، ُمنـــاوی، َقْســـَطالنی، زرنـــدی، 

ْنجی، َحْضَرمـــی، و 
َ
ـــوری، َصّبـــان، ِشـــْبل

ُ
خـــازن، ُزرقانـــی، ابن َحَجـــر، َســـْمهودی، ســـیوطی، َصّف

َنْبهانی.

سخن امام شافعی نیز در این زمینه مشهور است:
ای اهل بیـت رسـول خدا! دوسـتِی شـما از سـوی خـدا ]بـر مـردم[ فـرض و واجـب اسـت. ایـن 

حکـم را خداونـد در قـرآن نـازل فرمـوده اسـت.

کـس بـر شـما درود و صلـوات نفرسـتد، او را  کـه هـر  در عظمـت قـدر ]و منزلـت[ شـما همیـن بـس 

نماز نیسـت.

این دو بیت را این کسان از وی یاد کرده اند: ابن َحَجر )الّصواعق المحرقه: ص87 ]ص148[(؛ 
دّنّیه: 7/7(؛ حمزاوی مالکی )مشارق األنوار: ص88 ]188/1[(؛ شبراوی 

ّ
ُزرقانی )شرح المواهب الل

)اإلتحاف بحب األشراف: ص29 ]ص83[(؛ و َصّبان )إسعاف الراغبین: ص119(�

گوید: »من در این زمینه، با افزایشی چنین سروده ام: عجلونی1)کشف الخفاء: 19/1( 

1. شــیخ اســماعیل بــن محّمــد عجلونــی جّراحــی )د.1162(. شــرح حــال وی در ســلک الــّدرر مــرادی ]272-259/1[ 
گــردد. یافــت 
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ِک نیکنام یافته اند. خاندان مصطفی برترین افتخار را با پیوند نسبی شان به رسول پا

دوستِی آنان بر هر مؤمن واجب است و خداوند در آیات محکم قرآن به این اشاره فرموده است.

گناه  کند، ملعون است و بدترین  هرکه از این خاندان نباشد و خود را منسوب به ایشان قلمداد 

را دست یازیده است.

از ایشان نسل گرامی زهرا به تاج ها ]= عمامه ها[ی حریر سبز  ویژه گشته اند.

ک تر از خورشید و ماهشان، آنان را از این جامۀ ویژه بی نیاز کرده است. البّته چهره های تابنا

گاه منسوب به اسیوط، پوشیدن عمامۀ سبز برای دیگران نیز جایز است. بر اساس نظر آن فرد آ

کـه وی مبـاح شـمرده، در نقل هـای صحیـح از عالمـان دیگـر، حـرام خوانـده شـده  کار  اّمـا ایـن 

اسـت. ایـن حکـم را بـا بررسـی دریـاب!«

یدادهـای دوران مدنـی بـوده، و بـا ایـن مـرد  کـه ازدواج علـی بـا فاطمـه؟امهع؟ از رو و اّمـا ایـن 

کـه آن آیـه در مّکـه نـازل شـده، بـاز مالزمـه ای میـان تطبیـق آیـه بـا آن دو و  کنیـم  هـم همراهـی 

کـه میـان ایـن  گونـه  فرزندانشـان، و پیشـتر بـودن ازدواج آن دو از نـزول آیـه وجـود نـدارد؛ همـان 

کـه چنیـن باشـد _ منافاتـی  مطلـب و زاده شـدن فرزندانشـان پـس از نـزول آیـه _ بـه فـرض آن 

نیسـت؛ زیـرا بی تردیـد علـی و فاطمـه، از راه عموزادگـی و از طریـق فرزنـدی، از خویشـاوندان 

کـه از  نزدیـک رسـول خدا؟ص؟ بوده انـد. و اّمـا فرزندانشـان؛ در دانـش ازلـی خداونـد مقـّدر بـوده 

آن هـا زاده می شـوند، همـان سـان کـه پیونـد ازدواج میـان آن دو پیشـتر بـه حکـم خداوند مقّدر 

کـه بـه طـور عـام هـم شـامل حاضـران و هـم آیندگان اسـت، به  کـه حکمـی  شـده بـود. بـرای آن 

موضوعـی راه یابـد، وجـوِد فعلـِی آن موضـوع شـرط نیسـت؛ بلکه در هر مـورد و هر زمان و هر جا 

گـردد، آن حکـم بـدان سـرایت می کنـد. ایـن موضـوع یافـت 

کـه در آن  کـه آیـه در حّجـة الـوداع، در مّکه نازل شـده باشـد  افـزون بـر ایـن، ممکـن اسـت 

زمان علی و فاطمه ازدواج نموده و حسـن و حسـین نیز  زاده شـده بوده اند؛ و مالزمه ای میان 

نـازل شـدن آیـه در مّکـه و بـودِن آن پیش از هجرت نیسـت.
»و آنـان کـه بـه ایشـان دانـش داده شـده، می داننـد کـه ایـن ]قـرآن[ کـه از سـوی پـروردگارت بر تو 

فروفرستاده شده، حق است.« ]سبأ/6[
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بـه  کـه  بـرادری  برقـراری  »اّمـا حدیـث  گویـد:  الّسـّنه: 119/2(  )منهـاج  ابن تیمّیـه  هفدهـم( 

کـه پیامبـر  گرفـت، باطـل و سـاختگی اسـت؛ چـرا  موجـب آن، رسـول خدا علـی را بـه بـرادری 

هیـچ کـس را بـه بـرادری نگرفـت و میـان خـوِد مهاجـران یـا خـوِد انصـار، بـرادری برقـرار ننمـود، 

 بلکـه میـان مهاجـران و انصـار بـا یکدیگـر پیونـد برادری بسـت، چنـان که میان َسـْعد بن ربیع 

و عبدالّرحمـان بـن عـوف، و نیـز میـان سـلمان فارسـی و ابودرداء بـرادری برقرار نمود، آن سـان 

کـه در خبـر صحیح آمده اسـت.«

م است، 
ّ
پاسخ: این که آن مرد، حدیث »برقراری برادری« را که میان همۀ مسلمانان مسل

باطل شمرده، از نادانی کامل وی به حدیث و سیره یا از کینۀ شعله ورش به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کند؛  که برایش امکان ندارد در بارۀ او جز با انکار فضیلت هایش به بدی یاد  حکایت دارد 

که انکارش نماید  که بر هیچ فضیلتی از علی نگذرد، مگر آن  کرده   گویا با خود سوگند یاد 

کتاب )112/3-125( توضیح  و دروغش بشمارد، هر چند با اّدعای بدون دلیل! ما در همین 

دادیم که ماجرای برقراری برادری یک بار پیش از هجرت در میان صحابه روی داد و بار دیگر 

پس از هجرت در میان مهاجران و انصار؛ و در هر بار، رسول خدا؟ص؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ را به 

الباری بشرح صحیح  ابن َحَجر َعْسَقالنی )فتح  را همین سخن حافظ  گرفت. آن مرد  برادری 

البخاری: 217/7 ]271/7[( بسنده باشد که پس از بیان این که برقرار کردن برادری، دو بار بوده 

و ذکر شماری از حدیث های آن دو، گفته است: »ابن تیمّیه در کتابی که در پاسخ به ابن مطّهر 

رافضی نوشته1، برقرارِی برادری میان مهاجران و به ویژه برقراری برادری پیامبر  با علی را انکار 

که برقراری برادری به منظور یاری رساندن افراد به یکدیگر و پیوند  ›از آن جا  گفته:  کرده و 

که پیامبر  یکی از آنان را به برادری برگزیده باشد و نیز  گشت، معنا ندارد  دل های ایشان مقّرر 

میان مهاجری با مهاجر دیگر پیوند برادری بسته باشد.‹ این سخن وی رد نمودن نص، با 

قیاس؛ و غفلت ورزیدن از حکمت برادری است؛ زیرا برخی از مهاجران در مقایسه با برخی 

دیگر، از لحاظ ثروت و خاندان و قدرت، توانمندتر بودند؛ پس پیامبر میان برتر و فروتر برادری 

که در پیرامون آن سخن می گوییم. کتاب منهاج الّسّنه است  1. منظور همین 
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برتر به فروتر یاری رساَند. و به همین سان در برادری  برتر بهره برگیرد و  از  تا فروتر  برقرار نمود 

کودکی و پیش از بعثت، به او سود رساند و  که از روزگار  خویش با علی نظر نمود؛ زیرا همو بود 

گرفت و بر این شیوه پایدار ماْند. در بارۀ برقراری برادری حمزه و زید بن حارثه نیز  از وی یاری 

م است، حال 
ّ
که زید آزاد شدۀ آن ها بود. برقراری برادرِی این دو ثابت و مسل چنین بود؛ چرا 

که هر دو از مهاجران بودند. در بحث عمرۀ قضاء این سخن زید بن حارثه خواهد آمد:  آن 

و  ]المستدرک علی الصحیحین: 355/3[  کم  برادِر من است.‹ حا ›همانا دختر حمزه، دختِر 

ابن عبدالَبّر ]اإلستیعاب: بخش دوم/511[ با ذکر سند حسن از ابوالّشعثاء، از ابن عّباس روایت 

که هر دو از  که پیامبر؟ص؟ میان زبیر و ابن مسعود پیوند برادری برقرار نمود، حال آن  کرده اند 

مهاجران بودند.«

گویم: »ضیاء در األحادیث المختارة من المعجم الکبیر _ تألیف َطَبرانی _ این خبر را با  من 

المختاره،  األحادیث  کتاب  حدیث های  که  نموده  تصریح  ابن تیمّیه  _ خوِد  آورده  سند  ذکر 

صحیح تر و استوارتر از حدیث های المستدرک علی الصحیحین است _ و سپس از ماجرای 

که پیشتر  کم آورده  برقراری برادری نخست یاد نموده و حدیث صحیح آن را از طریق حا

گفتارهای  دّنّیه: 373/1( شماری از حدیث ها و 
ّ
بیان نمودیم. عالمه ُزرقانی )شرح المواهب الل

گفته است: ›روایت های فراوانی  کرده و  رسیده در هر یک از این دو بار برقراری برادری را یاد 

در بارۀ برقراری برادری پیامبر؟ص؟ با علی رسیده است.‹ سپس به اّدعای ابن تیمّیه اشاره 

که یاد شد، به رّد آن پرداخته است. ›آن چه را از پروردگارتان  نموده و با سخن حافظ ابن َحَجر 

بر شما فروفرستاده شده، پیروی کنید و از دوستان و سرپرستانی جز او پیروی منمایید.‹ ]اعراف/3[«

ی ]= عالمـــه  کـــه و گویـــد: »ایـــن حدیـــث  هجدهـــم( ابن تیمّیـــه )منهـــاج الّســـّنه: 126/2( 

ـــگاه داشـــت و از ایـــن  ک ن ـــا کـــه ›هرآینـــه فاطمـــه دامـــن خویـــش را پ ـــی[ از پیامبـــر؟ص؟ آورده 
ّ
حل

کـــرد.‹ بـــه اّتفـــاق نظـــر حدیث شناســـان، دروغ  رو، خداونـــد او و نســـلش را بـــر آتـــش حـــرام 

کـــه  اســـت و دروغ بـــودن آن بـــرای غیـــر حدیث شناســـان نیـــز آشـــکار اســـت؛ زیـــرا ایـــن ســـخن 

کـــه ســـاره  ک نـــگاه داشـــت، پـــس ... ، بی تردیـــد باطـــل اســـت؛ چـــرا  فاطمـــه دامـــن خویـــش را پـــا
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ک داشـــت، اّمـــا خداونـــد همـــۀ نســـلش را بـــر آتـــش حـــرام نکـــرد. نیـــز  نیـــز دامـــن خویـــش را پـــا

برخـــی  او  نســـل  از  اّمـــا  داشـــت،  ک  پـــا را  خویـــش  دامـــن  رســـول خدا؟ص؟،  عّمـــۀ  صفّیـــه، 

ک نـــگاه  کـــه دامـــن خـــود را پـــا کالم، زنانـــی  نیک کـــردار و برخـــی ستم پیشـــه بودنـــد. در یـــک 

کـــه در نســـل آنـــان، نیکـــوکار و  کســـی شمارشـــان را نمی دانـــد، حـــال آن  داشـــتند، جـــز خداونـــد 

کـــه دامـــن  ـــد. همچنیـــن فضیلـــت و امتیـــاز فاطمـــه ایـــن نیســـت  ـــر بوده ان کاف ـــدکار و مؤمـــن و  ب

ی شریکند.«. ک داشته؛ زیرا بسیاری از زنان مؤمن در این ویژگی با و خود را پا

گمان دارد اجماع ها و اّتفاق نظرها، پیرو ارادۀ او هستند؛  که  پاسخ: شگفتا از این مرد 

گاه تأویل آیه یا حدیث یا مسأله و یا عقیده ای برای او خوشایند نمی افتد، در مورد  پس هر 

 هر یک از آن ها به جامعۀ دانشوران می گوید: »اّتفاق نظر یابید!« سپس همۀ آنان، خواه زنده 

ی به اّتفاق نظر ایشان استدالل می نماید!  و خواه مرده، دعوت او را پاسخ می گویند و آن گاه، و

گر انسان از دروغ و سخن بیهوده بازداشته نمی شد، نمی توانست در این  که ا سوگند به حق 

که این مرد رسیده است. دو به فراتر از حّدی برسد 

کاش می دانستم چگونه ممکن است همگان بر باطل و دروغ بودن این حدیث اّتفاق نظر 

گروهی از حافظان آن را با ذکر سند روایت نموده اند و چندین تن از  که  یافته باشند، حال آن 

حدیث شناسان آن را صحیح شمرده اند. کاش وی به کسانی که این حدیث را دروغ دانسته اند 

_ هرچند استثنا باشند _، اشاره می نمود و ما را به تألیف ها و سخنانشان رهنمون می گشت؛ اّما 

خوِد وی هیچ یک از ایشان را نیافته و آن اّتفاق نظر را به ارادۀ خویش ساخته، چنان که گفتیم.

کم ]المستدرک علی الصحیحین:  این حدیث را این کسان با ذکر سند روایت نموده اند: حا

152/3[؛ خطیب بغدادی ]تاریخ بغداد: 54/3[؛ َبّزار ]المسند: 223/5[؛ ابو َیْعلٰی ]المسند الکبیر، 

چنان که در المطالب العالیه: 70/4 آمده[؛ عقیلی؛ َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 406/22[؛ ابن شاهین 

]فضائل فاطمه؟اهع؟: حدیث 10 و 11 و 12[؛ ابو ُنَعیم اصفهانی ]ِحلیة األولیاء:188/4[؛ محّب الّدین 

155[؛  ق  َعْسَقالنی:  تألیف  العالیه  ]المطالب  ابن َحَجر  48[؛  و  ص26  ِضره:  الّنَ ]الّریاض  طبری 
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ُزرقانی  َهیَثمی؛  حدیث 34220[؛  الُعّمال:  ]َکْنُز  هندی  مّتقی  ص46[؛  الباسمه:  ]الّثغور  سیوطی 

راغبین: ص120[؛ و َبَدخشی.
ّ
دّنّیه: 203/3[؛ َصّبان ]إسعاف ال

ّ
]شرح المواهب الل

کردن در آن با خیاالت  گشته، دیگر چند و چون  که درستِی این حدیث ثابت  گاه  آن 

ارزشی  بعیدانگاری های خیالی چه  و  بد[شماری های سست  نیک]یا  و  تردیدافکنی ها  و 

که  است  بیت؟مهع؟  اهل  فضیلت های  از  یک  هر  مورد  در  مرد  این  شیوۀ  که  چنان  دارد؛ 

کردن نسل بر آتش، چه مالزمه ای  ک نگاه داشتن دامن و حرام  خوشایندش نباشد؟ میان پا

برقرار است تا با ماننِد ساره و صفّیه و زنان مؤمن، نقض گردد؟ این فضیلتی است ویژۀ سرور 

زنان، فاطمه؛ و چه بسیار فضیلت ها که ویژۀ او است و زنان بزرگ از ساره گرفته تا مریم و حّوا 

دارای  فاطمه  نسل  که  نیست  میان  در  ایرادی  و  عیب  پس  ندارند.  بهره  آن  از  آنان،  جز  و 

که جز آن ها از آن بی بهره اند؛ و این، نمونه های فراوان دارد. فضیلتی باشند 

کــردن ایــن مالزمــۀ خیالــی  دّنّیــه: 203/3( در نفــی 
ّ
عالمــه ُزرقانــی مالکــی )شــرح المواهــب الل

کــم آن  کــم بــا ذکــر ســند آورده انــد و حا گفتــه اســت: »ایــن حدیــث را ابو َیْعلــٰی و َطَبرانــی و حا

را از طریــق ابن مســعود صحیــح شــمرده اســت. ایــن، شــاهدهایی نیــز دارد و مترّتــب نمــودن 

کــه  کدامنــی، از بــاب آشکارســازِی امتیــازی اســت بــرای او در ایــن وصــف  دوری از آتــش بــر  پا

کدامنــی؛  ی اســت، همــراه اشــاره بــه دختــر عمــران و نیــز بــرای ســتودن صفــت پا درخــوِر مقــام و

گشــته  م 
ّ
کــه فاطمــه بــر آتــش حــرام اســت، بــه تصریــح روایت هــای دیگــر مســل وگرنــه ایــن 

است1.«

ایـن حدیـث بـا حدیث هـای دیگـر نیـز تأیید می گـردد؛ از جمله حدیث ابن مسـعود: »جز 

کـه فاطمـه را بدیـن نـام خواندنـد، زیـرا هرآینـه خداونـد او و نسـلش را از آتـش روز  ایـن نیسـت 

قیامت بازداشـت.«2�

کتاب الّصراع بین اإلسالم و الوثنّیه خواهد آمد. 1. همۀ سخن ُزرقانی، در ضمن نقد 

دّنّیـه ]64/2[ چنـان 
ّ
کر ]770/17[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص96 ]ص160[؛ المواهـب الل یـخ مدینـة دمشـِق ابن عسـا 2. تار

کـه در شـرح آن از ُزرقانـی )203/3( آمـده اسـت.
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نیـز پیامبـر؟ص؟ بـه فاطمـه فرمـود: »همانـا خداونـد تـو و هیـچ یـک از فرزندانـت را عـذاب 
کـرد.«1 نخواهـد 

یده است.« همچنین رسول خدا؟ص؟ به علی فرمود: »همانا خداوند تو و نسلت را آمرز

بنگرید به: همین کتاب: 78/3�

نیـز رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »پـروردگارم در بـارۀ هر یک از اهل بیتم که به توحید و رسـالت 
مـن اقـرار نمایـد، مرا وعده فرمود که عذابشـان نخواهد کرد.«2

گویـد: »ایـن حدیث که رسـول خدا؟ص؟  نوزدهـم( ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: ص167 و 168( 

گردد، حق نیز می گردد؛  که او  فرموده باشـد: ›علی با حق اسـت و حق با علی اسـت و هر جا 

دروغ هـا  بزرگ تریـن  از  درآینـد.‹  مـن  بـر  حـوض  کنـار  تـا  نشـوند  جـدا  هـم  از  دو  ایـن   و 

کـس از  و سـخنان جاهالنـه اسـت. ایـن حدیـث را نـه بـا سـند صحیـح و نـه ضعیـف، هیـچ 

ـی[ یافت می شـود که 
ّ
پیامبـر؟ص؟ روایـت ننمـوده اسـت. آیـا دروغگوتـر از ایـن فـرد ]= عالمـه حل

کـه آن حدیـث اصـاًل از هیچ یک از  حدیثـی را از صحابـه و دانشـوران روایـت نمایـد، در حالـی 

گفتـه  گـر  کـه ایـن از آشـکارترین دروغ هـا اسـت. ا گفـت  ایشـان شـناخته نشـده اسـت؟ بایـد 

می بـود،  ممکـن  هـم  بودنـش  صحیـح  و  کرده انـد  روایـت  را  ایـن  آنـان  از  برخـی  کـه  می شـد 

گفتـه[ امـکان داشـت. بی تردیـد چنیـن سـخنی از پیامبـر؟ص؟ دروغ اسـت؛ زیـرا  ]درسـتی ایـن 

گفتاری منّزه است.« رسول خدا از چنین 

گروهی از حافظان و برجسـتگان با ذکر سـند روایت نموده اند؛  پاسـخ: اّما این حدیث را 

از  از جملـه: خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 321/14( از طریـق یوسـف بـن محّمـد مـؤّدب، 

ْیـد،  حسـن بـن احمـد بـن سـلیمان َسـّراج، از عبدالّسـالم بـن صالـح، از علـی بـن هاشـم بـن ُبَر

کـه راویانـش ثقـه هسـتند، آورده و ابن َحَجـر )الّصواعـق  بـا سـندی  َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 210/11[  را  ایـن روایـت   .1
را صحیـح شـمرده اسـت. آن  و 140 ]ص160 و 235[(  المحرقـه: ص96 

گروهـی دیگـر همچـون حافـظ سـیوطی  کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 150/3 ]163/3[( و  2. ایـن روایـت را حا
]الجامـع الّصغیـر: 716/2؛ کنـز العّمـال: 96/12[ بـا ذکـر سـند آورده انـد.
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َمه درآمدم و دیدم 
َ
کـه گفت: »بـر  اّم َسـل از پـدرش، از ابوسـعید تمیمـی، از ابوثابـت غـالم ابـوذر 

کـه علـی بـا حـق اسـت  گویـد: ›از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم  کـرده،   کـه می گریـد و از علـی یـاد 

و حق با علی است.‹«

که آن مرد اّدعا نمود  َمه، بانوی بزرگ صحابی است؛ در حالی 
َ
این اّم المؤمنین، اّم َسل

از  کرد هیچ یک  اّدعا  که  ننموده؛ همچنان  روایت  را  این حدیث  از صحابه  که هیچ یک 

دانشوران نیز آن را روایت نکرده، مگر این که بگوید خطیب _ که دانشوری با چنان جایگاهی 

است _ از دانشوران شمرده نمی شود؛ یا اّم المؤمنین را صحابی نداند! و این به اصل عقیدۀ 

گرایش و روح و مذهب علوی بوده است. َمه دارای 
َ
که اّم َسل ابن تیمّیه نزدیک تر است؛ چرا 

َمه را َسـْعد بـن ابی وّقـاص در خانـۀ آن بانـو شـنیده اسـت. َسـْعد گویـد: »از 
َ
حدیـث اّم َسـل

َمه شـنیدم کـه فرمـود: ›علـی بـا حق اسـت _ یا: حق با علی اسـت _ 
َ
رسـول خدا در خانـۀ اّم َسـل

که باشد.‹« هر جا 

َمه فرسـتاد و از او ]در بـارۀ درسـتِی ایـن 
َ
مـردی ]ایـن سـخن را شـنید و [ پیکـی نـزد اّم َسـل

َمه گفـت: »هـر آینـه رسـول خدا در خانـۀ مـن ایـن سـخن را فرمـود.« 
َ
سـخن[ سـؤال نمـود. اّم َسـل

گفـت: »از  گفـت: »تـو هرگـز نـزد مـن سـرزنش شـده تر از امـروز نبـوده ای.« َسـْعد  آن مـرد بـه َسـْعد 

گـر مـن چنیـن سـخنی را از پیامبـر؟ص؟ شـنیده بـودم، همـواره تـا لحظـۀ  گفـت: »ا ی؟«  چـه رو

مـرگ در خدمـت علـی می بـودم.«

گفتـه  ایـن خبـر را حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 236/7( بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده و 

که او را نمی شناسـم؛  کرده؛ و در سـند آن، َسـْعد بن شـعیب اسـت   اسـت: »این را َبّزار روایت 

یان حدیث صحیح هستند.« یانش راو و دیگر راو

امینی گوید: »مردی که َهیَثمی او را نشناخته، سعید بن شعیب َحْضَرمی است و از آن 

ی،  ی او را نشناخته است. چندین تن در شرح حال و که سعید به َسْعد تبدیل شده، و جا 

ی شیخی درست  که شمس الّدین ابراهیم جوزانی آورده است: ›و همان سخنی را آورده اند 
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کـه در خالصـة تذهیـب تهذیـب الکمـال )ص118 ]382/1[(؛   کـردار و بـس راسـتگو بـود.‹؛ چنـان 

و تهذیب الّتهذیب )48/4 ]42/4[(؛ آمده است.«

و دانشـوران  از صحابـه  کسـی  را هرگـز  کـه آن حدیـث  مـرد حکـم می کنـد  ایـن  چگونـه 

یـه در مناقـب أمیرالمؤمنیـن؛ و َسـْمعانی در   کـه حافـظ ابن  َمْرَدَو روایـت ننمـوده اسـت، در حالـی 

فضائـل الّصحابـه، ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند از محّمـد بـن ابی بکر، از عایشـه روایـت کرده اند: 

که فرمود: ›علی با حق اسـت و حق با علی اسـت؛ و این دو از هم  »از رسول خدا؟ص؟شـنیدم 

کنار حوض بر من درآیند.‹« جدا نشوند تا 

سـند  ذکـر  بـا  الخطـاب  بمأثـور  الفـردوس  در  دیلمـی  و  امیرألمؤمنیـن؛  مناقـب  در  یـه  ابن  َمْرَدَو

ی در خانـه ای بـه بصـره درآمـد، محّمـد بـن  کـه چـون شـتر عایشـه پـی شـد و و کرده انـد  روایـت 

گفـت: »بـه  ی رفـت و او را سـالم داد؛ و عایشـه پاسـخش نگفـت. محّمـد بـه او  ابی بکـر نـزد و

کـه مـرا از پیامبـر؟ص؟ چنیـن حدیـث  خـدا سـوگندت می دهـم! آیـا بـه یـاد مـی آوری روزی را 

گفتـی: ›همـواره حـق بـا علـی و علـی بـا حـق اسـت؛ ایـن دو هرگـز بـا هـم دوگانـه نشـوند و از هم 

گفـت: »آری.« جـدا نگردنـد.‹؟« عایشـه 

ی بر  ابن ُقَتیبـه )اإلمامـة و الّسیاسـه: 68/1 ]73/1[( از محّمـد بـن ابی بکـر روایـت نمـوده که و

کـه فرمود: ›علی  ی گفت: »آیا از رسـول خدا؟ص؟ نشـنیدی  خواهـرش عایشـه؟اهضر؟ درآمـد و بـه و

یدی تا با علی بجنگی؟« با حق است و حق با علی است.‹ و آن گاه، برشور

َمه؟اهضر؟ اجازۀ 
َ
که ابوثابت، غالم علی، از  اّم َسل زَمْخَشری )ربیع األبرار ]828/1[( روایت نموده 

پرواز  دل ها  که  گاه  آن  ابوثابت!  ای  آمدی  »خوش  گفت:  وی  به  َمه 
َ
اّم َسل خواست.  ورود 

خویش را ]آغاز کردند و[ پریدند، دل تو کجا پر می زد؟« گفت: »به دنبال علی بن ابی طالب!« 

که جانم در دست او است! هرآینه  گفت: »خدایت توفیق داده است. سوگند به آن  َمه 
َ
اّم َسل

از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که فرمود: ›علی با حق و قرآن است و حق و قرآن با علی است؛ و این 

کنار حوض بر من درآیند.‹« دو از هم جدا نشوند تا 
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ایـن خبـر را بـا همیـن لفـظ، اخطـب الخطبـاء خوارزمـی )المناقـب ]ص176[( از طریـق 

ـْمَطین: بـاب سـی و هفتـم ]177/1[( از  وئـی )َفرائـُد الّسَ یـه؛ و نیـز شـیخ اإلسـالم حّمُ حافـظ ابن  َمْرَدَو

کـم ابوعبـداهلل نیشـابوری آورده انـد. طریـق حافـظ ابوبکـر بیهقـی و حا

یـه در مناقـب امیرالمؤمنیـن از ابـوذر بـا ذکر سـند آورده که در بـارۀ اختالف مردم، از  ابن  َمْرَدَو

ی از کتـاب خـدا و مرد بـزرگ، علی بـن ابی طالب؟ع؟؛  ی سـؤال شـد. گفـت: »بـر تـو بـاد پیـرو و

ی  کـه فرمـود: ›علـی بـا حـق اسـت و حـق با علـی و بـر زبان و کـه مـن از پیامبـر؟ص؟ شـنیدم  چـرا 

اسـت و هـر جـا علـی بگردد، حـق نیز می گـردد.‹«

گاه می سـازد، حّجـت آورِی  آن چـه خواننـدگان را بـه شـهرت ایـن حدیـث نـزد صحابـه آ

گـواه  داده،  سـوگند  خـدا  بـه  را  »شـما  فرمـود:  کـه  اسـت  شـورا  روز  در  آن،  بـه  امیرالمؤمنیـن 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›حـق بـا علـی و علـی بـا حـق اسـت؛ هرگونـه  می گیـرم: آیـا می دانیـد 
ی حرکت کند.‹؟« گفتنـد: »به تحقیق که چنین اسـت.«1 علـی حرکـت نمایـد، حـق نیـز بـا و

در ایـن جـا از آن مـرد می پرسـیم کـه چـرا صحیـح بـودن چنـان گفتاری امکان نـدارد؟ آیا 

یکـی از محال هـای عقلـی همچـون »جمع شـدن یا رفع گشـتن دو نقیض« یا »جمع شـدن دو 

کـه حقیقـت علـوی  گویـا ایـن مـرد مّدعـی اسـت  ضـّد یـا دو ِمثـل« در آن بـه چشـم می خـوَرد؟ 

گـردش باشـد! »بـزرگ ]و زشت[ سـخنی  کـه بـا حـق بگـردد و حـق نیـز بـا آن در  شایسـتۀ آن نیسـت 

است که از دهانشان بیرون می آید.« ]کهف/5[

کـه  گذشـت  کتـاب )305/1 و 308( از طریـق َطَبرانـی و جـز او بـا سـند صحیـح  در همیـن 

را  او  کـه  هـر  کـن  یـاری  و  بـدار  »بارخدایـا! دوسـت  فرمـود:  روز غدیـر خـم  در  رسـول خدا؟ص؟ 

کـه او  ی دشـمنی نمایـد ... و هـر جـا  کـه بـا و دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی کـن بـا هـر 
بگردد، حق را با او بگردان!«2

کتاب )159/1-163( گذشت. گواه خواهی در همین  1. سخن در بارۀ حدیث 

2. این حدیث را با همین لفظ، شهرستانی )نهایة اإلقدام: ص493( آورده است.
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نیـز بـه نحـو صحیـح از رسـول خدا؟ص؟ حدیـث رسـیده اسـت: »خداونـد علـی را رحمـت 

ی بگـردان.« )المسـتدرک علـی الصحیحیـن  گـردد، حـق را بـا و ی  کـه و کنـد! بارخدایـا! هـر جـا 

کـم: 125/3 ]135/3[؛ الجامـع الصحیـِح ِترِمـذی: 213/2 ]592/5[؛ الجمـع بیـن الّصحـاح تألیـف  حا

َکْنـُز الُعّمـال: 157/6 ]642/11[( ابن اثیـر ]420/9[؛ 

کـه علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ ]در  گویـد: »و اّمـا ایـن  رازی )التفسـیر الکبیـر: 111/1 ]205/1[( 

نمـاز [ بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم را بـا صـدای بلنـد می گفتـه، بـه تواتـر اثبـات شـده اسـت. و هـر 

کـس در دینـش بـه علـی بـن ابی طالـب اقتـدا نمایـد، هرآینـه هدایـت یافتـه اسـت؛ و دلیل این 

ی بگـردان.‹« گـردد، حـق را بـا و ی  کـه و گفتـار پیامبـر؟ع؟ اسـت: ›بارخدایـا! هـر جـا  سـخن، 

]ص265[(؛  ص135  أبی طالـــب:  بـــن  علـــی  مناقـــب  فـــی  الطالـــب  )کفایـــة  گنجـــی   حافـــظ 

یـــد، ســـخن رســـول خدا؟ص؟ خطـــاب  و اخطـــب خـــوارزم )المناقـــب: ص77 ]ص129[( از مســـند ز

کرده انـــد: »همانـــا حـــق بـــا تـــو اســـت و بـــر زبانـــت و در قلبـــت و میـــان  گـــزارش  بـــه علـــی را چنیـــن 

گوشـــت  کـــه بـــا  گوْشـــت و خونـــت درآمیختـــه، چنـــان   دو چشـــمت جـــای دارد؛ و ایمـــان بـــا 

و خون من درآمیخته است.«

کـه پیامبـر؟ص؟ با اشـاره به  چندیـن تـن از ابوسـعید ُخـْدری بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد 

یـه از عایشـه، از  علـی، فرمـود: »حـق بـا ایـن اسـت؛ حـق بـا ایـن اسـت.«1 در عبـارت ابن  َمْرَدَو

کنـد، آن نیـز  ی حرکـت  کـه و رسـول خدا؟ص؟ چنیـن آمـده اسـت: »حـق بـا ایـن اسـت و هـر جـا 

حرکـت می نمایـد.«

َمه با ذکر سند روایت نموده اند 
َ
یه؛ و حافظ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 134/9( از اّم َسل ابن  َمْرَدَو

که می گفت: »علی بر حق بود. هر که از وی پیروی نمود، از حق پیروی کرد؛ و هر که او را  وانهاد، 

حق را وانهاد. این سفارشی است که پیش از امروز ]از جانب پیامبر[ انجام شده است.«

1. مسـند ابو َیْعلـٰی ]318/2[؛ سـنن سـعید بـن منصـور ]171/2[؛ ُنـُزل األبـرار )ص24 ]ص58[(؛ مجمـع  الّزوائـد تألیـف 
کـرده و راویانـش ثقـه هسـتند.« گفتـه اسـت: »ابو َیْعلـٰی آن را روایـت  حافـظ َهیَثمـی )35/7(. وی 
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در بـارۀ  پیامبـر؟ص؟  سـخن  وئـی،  حّمُ اإلسـالم  شـیخ  طریـق  از   )166/1( کتـاب  همیـن  در 

جانشـینانش چنیـن گذشـت: »پـس همانـا ایشـان بـر حـق هسـتند و حـق بـا ایشـان اسـت؛ نـه 

گردد.« آنان از حق جدا می شوند و نه حق از ایشان جدا 

کـه ایـن  کاش می فهمیـدم چـرا رسـول خدا؟ص؟ از ایـن سـخن منـّزه اسـت! آیـا از ایـن رو 

حریـم  از  بیـرون  چیـزی  یـا  بـزرگ  خداونـد  بـه  شـرک  یـا  ِالحاد آمیـز  سـخنی  دربردارنـدۀ   گفتـار 

کـه  و مقـّررات دیـن مبیـن اسـت؟ مـن از جانـب ابن تیمّیـه پاسـخ می گویـم: »سـبْب آن اسـت 

ایـن سـخن در فضیلـت مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن اسـت و آن مـرد را چیـزی از ایـن فضیلت هـا 

خوشـایند نمی افتـد.« و خـوب داوری اسـت خداونـد؛ و خـوب طـرِف سـتیزی اسـت محّمـد!

کـه بـه نحـو  کـه ایـن حدیـث، بیانـی دیگـر اسـت از روایتـی  بـر خواننـدگان پوشـیده نماَنـد 

َمه، از رسـول خدا؟ص؟ رسـیده اسـت: »علـی بـا قـرآن اسـت و قـرآن بـا علـی 
َ
صحیـح از اّم َسـل

کنـار حـوض بـر مـن درآینـد.«1 اسـت؛ ایـن دو از هـم جـدا نگردنـد تـا در 

م در رسول خدا؟ص؟ 
ّ
این هر دو حدیث، به همان معنای حدیث صحیح و متواتر و مسل

_ یـا: دو جانشـین _ برجـای  گرانمایـه  کـه فرمـود: »همانـا مـن در میـان شـما دو  اشـاره دارنـد 

کتـاب خـدا و عترتـم، اهـل بیـت خویـش، را؛ و هرآینـه آن  می نهـم _ یـا: جانشـین می گردانـم ؛ 

کنـار حـوض بـر مـن درآینـد.« دو از هـم جـدا نمی شـوند تـا در 

پـس هـر گاه ابن تیمّیـه رسـیدن ایـن حدیـث از پیامبـر  را  ناممکن بشـمارد، باید ایشـان را 

کـه هیـچ  کـه همـان معنـا را می رسـانند، منـّزه دانسـت! و گمـان نـدارم  از همـۀ ایـن حدیث هـا 

ک بیفکنـد، مگـر کسـی همچـون ابن تیمّیـه که بـه آن چه  کـس خـود را در ایـن شـکاف هراسـنا

کنـد! »و از  گـذار تـا چموشـی  در آن سـقوط می کنـد  اعتنائـی  نـدارد. پـس او را بـه حـال خـود وا

هوس ها و خواهش های دِل کسانی که نمی دانند، پیروی مکن.« ]جاثیه/18[

کم )124/3 ]134/3[( _ وی آن را صحیح شمرده و ذهبی نیز صّحت آن را پذیرفته  1. المستدرک علی الصحیحین حا
است _ ؛ المعجم األوسط تألیف َطَبرانی ]455/5[ _ وی سند آن را حسن دانسته است _؛ الّصواعق المحرقه )ص74 و 75 
]ص124 و 126[(؛ الجامع الّصغیر )140/2 ]177/2[(؛ تاریخ الخلفاِء سیوطی )ص116 ]ص162[(؛ فیض القدیر )356/4(�
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فرمـوده  پیامبـر؟ص؟  کـه  حدیـث  »ایـن  گویـد:   )170/2 الّسـّنه:  )منهـاج  ابن تیمّیـه  بیسـتم( 

باشـد: ›ای فاطمه! همانا خداوند از خشـم تو خشـمگین می شـود و از خشـنودی ات خشـنود 

ی[. از پیامبـر؟ص؟ چنین گفتاری روایت نکرده اند 
ّ
مـه حل

ّ
ی ]عال  می گـردد.‹ دروغـی اسـت از و

کتاب هـای شـناخته شـدۀ حدیـث نیسـت و چنیـن سـندی، خـواه  و ایـن در هیـچ یـک از 

صحیـح و خـواه حسـن، بـه پیامبـر؟ص؟ نرسـیده اسـت.«

کـه آن چـه ایـن مـرد را در هماننـِد این ورطه افکنـده، آیا نادانِی  پاسـخ: کاش درمی یافتـم 

کـه سـپس حماقت او را واداشـته  گاهـی اش بـه کتاب هـای حدیـث اسـت؛  کامـل و تنگنـای آ

تـا آن چـه را نیافتـه، بـه قطعّیـت دروغ بشـمارد! و یا کینۀ شـعله ورش به خانـدان وحی، او را به 

پرتـگاه دشـمنی بـا آنـان افکنـده تا همـۀ فضیلت ها و افتخارات ایشـان را دروغ انـگارد! بر این 

که این هر دو بیماری از او جدا نیست. باورم 

که برخی  و اّما این حدیث دارای سـند شـناخته شـده نزد حافظان و برجسـتگان اسـت 

ک _ صلوات  از ایشـان آن را صحیح شـمرده و برخی دیگر، حسـن دانسـته اند و آن را به پیامبر پا

اهلل علیه و آله _ رسـانده اند. برخی از روایتگراِن این حدیث، از این قرارند:

که در ذخائر العقبی )ص39(  1. امام ابوالحسـن رضا _ سـالم اهلل علیه _ ؛ در مسـندش، چنان 

آمده است.

ی آمده است. که در معجِم و 2. حافظ ابوموسی بن ُمّثنٰی بصری )د.252(؛ چنان 

کـه در اإلصابـه ]378/4[ و جـز آن   3. حافـظ ابوبکـر بـن ابی عاصـم )د.287(؛ آن سـان 

گردد. یافت 

4. حافظ ابو َیْعلٰی موصلی )د.307(؛ در الّسنن�

5. حافظ ابوالقاسم َطَبرانی )د.360(؛ )المعجم الکبیر ]108/1[(�

کـم نیشـابوری )د.405(؛ )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 154/3  6. حافـظ ابوعبـداهلل حا

ی آن را صحیـح شـمرده اسـت. ]167/3[(. و
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7. حافظ ابوسعید خرگوشی )د.406(؛ در تألیف خویش ]شرف المصطفی: برگۀ172[�

8. حافظ ابو ُنَعیم اصفهانی )د.430(؛ در فضائل الّصحابه�

کر )د.571(؛ )تاریخ مدینة دمشق ]434/1[(� 9. حافظ ابوالقاسم بن عسا

ّمه: ص175 ]ص310[(�
ُ
ر سبط ابن جوزی )د.654(؛ )تذکرة خواص األ

َ
10. حافظ ابوالُمَظّف

11. حافظ ابوالعّباس محّب الّدین طبری )د.694(؛ )ذخائر العقبی: ص39(�

12. حافظ ابوالفضل بن حجر َعْسَقالنی )د.852(؛ )اإلصابه: 378/4(�

ص105  المحرقـه:  )الّصواعـق  )د.954(؛  َهیَتمـی  حجـر  بـن  شـهاب الّدین  حافـظ   .13

]ص175[(�

دّنّیه: 202/3(�
ّ
14. ابوعبداهلل ُزرقانی مالکی )د.1122(؛ )شرح المواهب الل

گفتـه اسـت: »َطَبرانـی  ی   15. ابوالعرفـان َصّبـان )د.1206(؛ )إسـعاف الّراغبیـن: ص171(. و

و جز او، این حدیث را با سند حسن روایت نموده اند.«

ف مفتاح الّنجا؛ )ُنُزل األبرار: ص47 ]ص89[(�
ّ
16. َبَدخشی، مؤل

گویـد: »از رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ علـی  بیسـت و یکـم( ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: 179/2( 

کـه میـان اهـل حـق و اهـل باطـل جدایـی  حدیـث آورده انـد: ›ایـن فـاروِق اّمـت مـن اسـت 

می افکَنـد.‹ نیـز بـه ابن عمر نسـبت داده انـد: ›در روزگار پیامبر؟ص؟ منافقان را نمی شـناختیم، 

کـه ایـن هـر دو حدیـث  مگـر بـه سـبب دشمنی شـان بـا علـی.‹ حدیث شناسـان تردیـد ندارنـد 

سـاختگی هسـتند و بـه دروغ بـر پیامبـر؟ص؟ بسـته شـده اند و هیـچ یـک از آن هـا در کتاب های 

علمی درخور اعتماد روایت نگشته و دارای سند شناخته شده ای نیست.«

کـه در بارۀ جز  کـه بـر چنین کودنی سـازگار افتد، همان اسـت  پاسـخ: جامع تریـن سـخن 

رو،  ایـن  از  نـدارد.«  بهـره ای  ِخـَرد  از  اّمـا  شـده،  داده  او  بـه  گفتـار  »زبـان  گفته انـد:  پیشـتر  او 

کتابش، سخن می گوید و به آن چه می گوید، نمی اندیشد؛  ی در مبحث های  که و می بینید 

گوینده چنان نگفته است. که اصاًل  گفتاری را رد می کند  و 

ـی ایـن سـخن را از ابن عمـر نقـل 
ّ
گفتـۀ ابـن عمـر:[ آیـت اهلل عالمـه حل  ]اّمـا بحـث در بـارۀ 
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»ایـن  مـرد می گویـد:  ایـن  و  را نمی شـناختیم ... .«  منافقـان  پیامبـر؟ص؟  روزگار  »در  می کنـد: 

کـه روایتگر ایـن گفتار، آن  ی درک نکـرده  حدیـث بـه دروغ بـر پیامبـر؟ص؟ بسـته شـده اسـت.« و

ی نسـبت این سـخن به ابن عمـر را دروغ  را بـه پیامبـر؟ص؟ نسـبت نـداده؛ پـس حـق آن بـود که و

ی در  بشـمارد. افـزون بـر ایـن، تنهـا ابن عمـر ایـن سـخن را نگفتـه؛ بلکـه گروهـی از صحابـه بـا و

ایـن گفتـار همداسـتان هسـتند، از جملـه:

1. ابوذر ِغفاری.

گویـد: »در زمـان رسـول خدا؟ص؟ منافقـان را جـز بـا سـه ویژگـی نمی شـناختیم: دروغ  ی  و

شـمردن سـخن خدا و رسـولش، حضور نیافتن در نماز ]جماعت و جمعه[، و دشمنی شـان 

بـا علـی بـن ابی طالب.«

 215/2 ِضـره:  الّنَ )الّریـاض  طبـری  محّب الّدیـن  المفتـرق؛  و  المّتفـق  در  خطیـب  را  ایـن 

ی گوید: »از  ]167/3[(؛ َجـَزری )أسـنی المطالـب فـی مناقب علـّی بن أبی طالـب: ص8 ]ص57[( _ و

که این حدیث صحیح اسـت.« _ ؛ و سـیوطی در الجامع الّصغیر_ چنان  کم حکایت شـده  حا

کـه در کنـز العّمـال )390/6 ]106/13[( آمـده اسـت _ روایـت نموده انـد.

2. ابوسعید ُخْدری.

گروه انصار، منافقان را از راه دشمنی شان با علی می شناختیم.« گوید: »ما  او 

در عبارت زرندی، چنین آمده اسـت: »در روزگار پیامبر؟ص؟ منافقان را نمی شـناختیم، 

مگر به سـبب دشمنی شـان با علی.«

)الجامـع الصحیـِح ِترِمـذی: 299/2 ]593/5[؛ ِحلیـة األولیـاء: 295/6؛ الفصـول المهّمـه: ص126 

َجـَزری: ص8 ]ص56[؛ مطالـب  تألیـف  أبی طالـب  بـن  فـی مناقـب علـّی  المطالـب  ]ص123[؛ أسـنی 

الّسؤول: ص17؛ نظم درر السمطیِن زرندی ]ص102[؛ الّصواعق المحرقه: ص73 ]ص122[(

3. جابر بن عبداهلل انصاری.

او گوید: »منافقان را جز  با دشمنی _ یا: دشمنی شان_ با علی بن ابی طالب نمی شناختیم.«
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علـی؟ع؟  )مناقـب  حنبـل  بـن  احمـد  آورده انـد:  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  خبـر  ایـن 

]ص143[(؛ ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: 46/3 ]1110/3[( در حاشـیۀ اإلصابـه؛ حافـظ محّب الّدیـن 

�)132/9 الّزوائـد:  )مجمـع  َهیَثمـی  حافـظ  ]167/3[(؛   214/2 ِضـره:  الّنَ )الّریـاض  طبـری 

4. ابوسعید محّمد بن هیثم.

گـروه انصـار، هرآینـه منافقـان را نمی شـناختیم، مگـر از راه دشمنی شـان  گویـد: »مـا  ی  و

بـا علـی بـن ابی طالب.«

حافـظ َجـَزری )أسـنی المطالـب فـی مناقـب علـّی بـن بی طالـب: ص8 ]ص56[( ایـن را بـا ذکـر 

سـند آورده اسـت.

5. ابودرداء.

ـــی  ـــا عل ـــان ب ـــا دشمنی ش ـــر  ب ـــناختیم، مگ ـــان را نمی ش ـــار، منافق ـــروه انص گ ـــا  ـــد: »م گوی  وی 

بن ابی طالب.«

ّمه تألیف سـبط ابن جـوزی )ص17 ]ص28[( آمـده، ِترِمذی این 
ُ
کـه در تذکـرة خـواص األ چنـان 

خبـر را با ذکر سـند آورده اسـت.

آن،  پشتوانۀ  بلکه  نیست؛  کسانی  چنان  از  دلیل  بدون  اّدعاهایی  سخنان،  این 

گفتارهایی است که از رسول خدا؟ص؟ در بارۀ علی؟ع؟ شنیده اند که نّص آن ها چنین است:

شــکافت  را  دانــه  کــه  کســی  بــه  »ســوگند  اســت:  گشــته  روایــت  امیرالمؤمنیــن  از   .1

ــی دارد  ــت نم ــرا دوس ــن م ــز مؤم ــه ج ک ــرد  ک گاه  ــرا آ ــی م ــر ُاّم ــا پیامب ــد! همان ــداران را آفری  و جان

و جز منافق با من دشمنی نمی ورزد.«

مأخذهای این روایت

کسان روایت یاد شده را با ذکر سند آورده اند: مسلم )صحیح مسلم ]120/1[( چنان  این 

که در کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب ]ص68[ آمده؛ ِترِمذی )الجامع الصحیح: 299/2 

183/3
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شكل دیگر ]= دوم[ روایت ]اول[

گاه نمـود: جـز مؤمـن کسـی  از امیرالمؤمنیـن روایـت شـده اسـت: »هرآینـه پیامبـر؟ص؟ مـرا آ

تـو را دوسـت نمـی دارد و جـز منافـق کسـی بـا تو دشـمنی نمـی ورزد.«

مأخذهای ]شكل دوم[ روایت ]اول[

کسـان بـا ذکـر سـند آورده انـد: احمـد بـن حنبـل )مسـند احمـد: 95/1   ایـن روایـت را ایـن 

و 138 ]153/1 و 207[(؛ خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 426/14(؛ نسـائی )الّسـنن الکبری: 117/8 

]137/5[؛ خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟: ص27 ]ص119[(؛ ابو ُنَعیم اصفهانی )ِحلیة األولیاء: 185/4( 

که دانه را شـکافت و جانداران  که در یکی از آن ها آمده اسـت: »سـوگند به آن  با چند طریق 

ی ایـن حدیـث  گاه نمـود ... .« _ و را آفریـد و جامـۀ بزرگـی پوشـید! همانـا پیامبـر اّمـی؟ص؟ مـرا آ

ی  را صحیـح و پذیرفتـۀ همـگان دانسـته اسـت ؛ ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: 37/3 ]1100/3[( _ و

گویـد: »دسـته ای از صحابـه ایـن حدیـث را روایـت نموده انـد.« ؛ ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج 

گشـته  کتاب های صحیح روایت  گفته اسـت: »این خبر در  ی  البالغه: 246/4 ]173/18[( _ و

است.«؛

کـه محّدثان  گفتـه اسـت: »خبرهـای صحیحی  همـو )شـرح نهج البالغـه: 364/1 ]83/4[( 

کسـی بـا  کـه پیامبـر بـه علـی فرمـود: ›جـز منافـق   در آن هـا هیـچ تردیـد ندارنـد، همداسـتانند 

وئـی  کسـی بـا تـو دوسـتی نمـی ورزد.‹«؛ شـیخ اإلسـالم حّمُ تـو دشـمنی نمی کنـد و جـز مؤمـن 

ْمَطین: باب بیست و دوم ]133/1[(؛ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 133/9(؛ سیوطی در الجامع  )َفرائُد الّسَ

کـه در کنـز العّمـال )152/6 و 408 ]598/11[( از چندیـن طریـق آمـده؛ ابن َحَجـر  الکبیـر، چنـان 

)اإلصابه: 509/2(�

شكل سوم روایت ]اول[

گـر بـا ایـن شمشـیرم، بیـخ بینـی مؤمـن را ضربـه زنـم تـا بـا مـن  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »ا

گـرد آمـده، بـر منافـق  گـر دنیـا را بـا همـۀ آن چـه در آن  کنـد، مـرا دشـمن نمـی دارد؛ و ا دشـمنی 

184/3
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بن  احمد  است _ ؛  شمرده  صحیح  و  حسن  را  آن  ی  _ و سوگند  عبارِت  بدون   )]601/5[

)الّسنن  ابن ماجه )سنن ابن ماجه: 55/1 ]42/1[(؛ نسائی  حنبل )مسند احمد: 84/1 ]135/1[(؛ 

المسند؛  در  ابوحاِتم  ]ص118[(؛  ص27  امیرالمؤمنین؟ع؟:  خصائص  ]47/5[؛   117/8 الکبری: 

خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 255/2(؛ َبَغوی )مصابیح السنه: 199/2 ]171/4[(؛ محّب الّدین 

ابن اثیر  ]1100/3[(؛   37/3 )اإلستیعاب:  ابن عبدالَبّر  ]166/3[(؛   214/2 ِضره:  الّنَ )الّریاض  طبری 

صول )272/3 
ُ
تیسیر الوصول إلی جامع األ آن،  که در خالصۀ  _ چنان  )جامع األصول ]473/9[( 

األّمه:  خواص  )تذکرة  حنفی  ابن جوزی  سبط  آمده _ ؛  نسائی  و  ِترِمذی  و  مسلم  از   )]316/3[

ص17 ]ص48[(؛ ابن َطلحۀ شافعی )مطالب الّسؤول: ص17(؛ ابن َکثیر )البدایة و النهایه: 354/7 

گفته: این ] که آورده ایم[  ]391/7[( از حافظ عبدالّرّزاق و احمد و مسلم و هفت تن دیگر _ و 

-130/1[ و دوم  بیست  باب  ْمَطین:  الّسَ )َفرائُد  وئی  حّمُ اإلسالم  شیخ  _ ؛  است  صحیح  حدیث 

133[( به چهار طریق؛ َجَزری )أسنی المطالب فی مناقب علّی بن أبی طالب: ص7 ]ص54[( ضمن 

صحیح شمردن آن؛ ابن  َصّباغ مالکی )الفصول المهّمه: ص124 ]ص123[(؛ ابن َحَجر َهیَتمی 

البخاری:  بشرح صحیح  الباری  )فتح  َعْسَقالنی  ابن َحَجر  المحرقه: ص73 ]ص122[(؛  )الّصواعق 

که در کنز العّمال )394/6 ]120/13[( آمده _  57/7 ]72/7[(؛ سیوطی در جمع الجوامع _ چنان 

از حمیدی و ابن ابی  َشیبه ]المصّنف: 77/12[ و احمد و عدنی و ِترِمذی و نسائی و ابن ماجه 

و ابن  ِحّبان )الّصحیح ]367/15[( و ابو ُنَعیم اصفهانی )ِحلیة األولیاء ]185/4[( و ابن ابی عاصم 

)الّسنن ]ص584[(آمده _ ؛ َقَرمانی )أخبار الدول و آثار األول ]306/1[(، در حاشیۀ الکامل )216/1(؛ 

آن؛  شمردن  صحیح  ضمن  ص35(  أبی طالب؟ع؟ :  بن  علی  لمناقب  الطالب  )کفایة  ِشْنِقیطی 

را  حدیث  این  ابن ماجه.  و  نسائی  و  ِترِمذی  و  مسلم  از   )382/2 الخفاء:  )کشف  عجلونی 

گفت:  ی  که ابن حّیان ابوحّیان اندلسی به و گاه  بدرالّدین بن جماعه درست شمرده، آن 

گفته است؟«  گاه نمود ... .‹ آیا در این سخن راست  »علی روایت نموده است: ›پیامبر مرا آ

ی جنگیدند و به  که با و کسانی  گفت: »پس  ی پاسخ داد: »آری.« سپس  ابن جماعه به و

َرُر الکامنه: 208/4 ]306/4[(
ُ

ی او شمشیر کشیدند، او را دوست می داشتند یا دشمن؟« )الّد رو
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شكل دیگر ]= دوم[ روایت ]اول[

گاه نمـود: جـز مؤمـن کسـی  از امیرالمؤمنیـن روایـت شـده اسـت: »هرآینـه پیامبـر؟ص؟ مـرا آ

تـو را دوسـت نمـی دارد و جـز منافـق کسـی بـا تو دشـمنی نمـی ورزد.«

مأخذهای ]شكل دوم[ روایت ]اول[

کسـان بـا ذکـر سـند آورده انـد: احمـد بـن حنبـل )مسـند احمـد: 95/1   ایـن روایـت را ایـن 

و 138 ]153/1 و 207[(؛ خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 426/14(؛ نسـائی )الّسـنن الکبری: 117/8 

]137/5[؛ خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟: ص27 ]ص119[(؛ ابو ُنَعیم اصفهانی )ِحلیة األولیاء: 185/4( 

که دانه را شـکافت و جانداران  که در یکی از آن ها آمده اسـت: »سـوگند به آن  با چند طریق 

ی ایـن حدیـث  گاه نمـود ... .« _ و را آفریـد و جامـۀ بزرگـی پوشـید! همانـا پیامبـر اّمـی؟ص؟ مـرا آ

ی  را صحیـح و پذیرفتـۀ همـگان دانسـته اسـت ؛ ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: 37/3 ]1100/3[( _ و

گویـد: »دسـته ای از صحابـه ایـن حدیـث را روایـت نموده انـد.« ؛ ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج 

گشـته  کتاب های صحیح روایت  گفته اسـت: »این خبر در  ی  البالغه: 246/4 ]173/18[( _ و

است.«؛

کـه محّدثان  گفتـه اسـت: »خبرهـای صحیحی  همـو )شـرح نهج البالغـه: 364/1 ]83/4[( 

کسـی بـا  کـه پیامبـر بـه علـی فرمـود: ›جـز منافـق   در آن هـا هیـچ تردیـد ندارنـد، همداسـتانند 

وئـی  کسـی بـا تـو دوسـتی نمـی ورزد.‹«؛ شـیخ اإلسـالم حّمُ تـو دشـمنی نمی کنـد و جـز مؤمـن 

ْمَطین: باب بیست و دوم ]133/1[(؛ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 133/9(؛ سیوطی در الجامع  )َفرائُد الّسَ

کـه در کنـز العّمـال )152/6 و 408 ]598/11[( از چندیـن طریـق آمـده؛ ابن َحَجـر  الکبیـر، چنـان 

)اإلصابه: 509/2(�

شكل سوم روایت ]اول[

گـر بـا ایـن شمشـیرم، بیـخ بینـی مؤمـن را ضربـه زنـم تـا بـا مـن  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »ا

گـرد آمـده، بـر منافـق  گـر دنیـا را بـا همـۀ آن چـه در آن  کنـد، مـرا دشـمن نمـی دارد؛ و ا دشـمنی 

184/3
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کـه قضـا بـر ایـن گذشـته و  فروریـزم تـا مـرا دوسـت دارد، مـرا دوسـت نـدارد. ایـن از آن رو اسـت 

بـر زبـان پیامبـر اّمـی؟ص؟ روان شـده اسـت: ›ای علـی! مؤمـن تـو را دشـمن نمـی دارد و منافـق بـا 

تـو دوسـتی نمـی ورزد.‹«

گـردد و ابن ابی الحدیـد )شـرح  ایـن سـخن در نهـج البالغـه ]ص477، حکمـت45[ یافـت 

نهـج البالغـه: 264/4 ]275/18[( گفتـه اسـت: »مقصـود آن حضـرت؟ع؟ از ایـن فصـل آن اسـت 

کـه آن چـه را رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ او فرمـوده، بـه یـاِد مـردم آوَرد.«

شكل چهارم روایت ]اول[

کـه خـدای؟زع؟ بـر  در خطبـه ای از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـده اسـت: »ایـن حکمـی اسـت 

کـه جـز مؤمـن مـرا دوسـت نمـی دارد و جـز منافـق بـا مـن  زبـان پیامبـر اّمـی شـما جـاری نمـود 

نمی کنـد.« دشـمنی 

ِضره:  ایـن را حافـظ ابن فـارس بـا ذکـر سـند آورده و حافـظ محّب الّدیـن طبـری )الّریـاض الّنَ

المصطفـی  فضائـل  فـی  الّسـمطین  درر  )نظـم  زرنـدی  و  نمـوده  گـزارش  ی  و از   )]167/3[  214/2

کـه در پایانـش آمده اسـت: »و آن که افترا  کـرده  والمرتضـی والبتـول و الّسـبطین ]ص102[( از آن یـاد 

گـردد.« کام  زد، نـا

علـی؟ع؟  از  کـه  شـده  روایـت  ابوطفیـل  »از  اسـت:  آمـده  چنیـن  حدیـث  ایـن  آغـاز  در 
گـر بـر  گـر بیـخ بینـی مؤمـن را بـا شمشـیر ضربـه زنـم، بـا مـن دشـمنی نکنـد؛ و ا شـنیده اسـت: ›ا
بـر دوسـتِی مـن از مؤمنـان  بـا مـن دوسـتی نـورزد. همانـا خداونـد  منافـق طـال و نقـره بپاشـم، 
پیمـان سـتانده و بـر دشـمنی ام از منافقـان عهـد گرفتـه اسـت. پـس هرگز مؤمن با من دشـمنی 

نمی کند و منافق با من دوستی نمی ورزد.‹«

شكل دیگر ]= پنجم[ روایت ]اول[

از َحّبـۀ عرنـی، از علـی؟ع؟ روایـت شـده اسـت: »همانا خـدای؟زع؟ از هر مؤمن بر دوسـتی 

گر با شمشـیر بر چهرۀ  گرفته و از هر منافق بر دشـمنی ام عهد سـتانده اسـت. پس ا من پیمان 

)263(
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گـر دنیـا را بـر منافـق فروریـزم، بـا مـن دوسـتی ننمایـد.«  مؤمـن زنـم، بـا مـن دشـمنی نکنـد؛ و ا

)شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 364/1 ]83/4[(

که رسول خدا؟ص؟ می فرمود: »هیچ منافقی علی را دوست  َمه روایت شده 
َ
اّم َسل از   .2

نمی دارد و هیچ مؤمنی با او دشمنی نمی کند.«1

شكل دیگر ]= دوم[ روایت ]دوم[

کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه علـی فرمـود: »هیـچ مؤمنـی تـو را دشـمن  َمه روایـت شـده 
َ
از اّم َسـل

نمـی دارد و هیـچ منافقـی بـا تـو دوسـتی نمـی ورزد.«

ِضـره تألیـف محّب الّدیـن طبـری:  یـاض الّنَ )مناقـب علی؟ع؟امـام احمـد بـن حنبـل ]ص122[؛ الّر

214/2 ]166/3[؛ البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 355/7 ]391/7(

شكل سوم روایت ]دوم[

َمه 
َ
ابن َعـدّی )الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال ]226/4[( بـا ذکـر سـند از َبَغـوی، بـا سـند از اّم َسـل

را  تـو  ›جـز مؤمـن  فرمـود:  بـه علـی  مـن  کـه در خانـۀ  »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم  آورده اسـت: 

دوسـت نمـی دارد و جـز منافـق بـا تـو دشـمنی نمی کنـد.‹«

3. در خطبـه ای از پیامبـر؟ص؟ آمـده اسـت: »ای مـردم! شـما را بـه دوسـتی ذوالقرنیِن این 

اّمـت، بـرادرم و پسـرعمویم، علـی بـن ابی طالـب، سـفارش می کنـم؛ کـه همانا جز مؤمن کسـی 

ی را دوسـت نـدارد و جـز منافـق کسـی با او دشـمنی نورزد.« و

ِضـره: 214/2 ]166/3[؛ شـرح نهـج البالغه  )مناقـب علـی؟ع؟ تألیـف احمـد ]ص214[؛ الّریـاض الّنَ

مـه تألیـف سـبط: ص17 ]ص28[(
ُ
تألیـف ابن ابی الحدیـد: 451/2 ]172/9[؛ تذکـرة خـواص األ

77/12[؛  ]المصّنـف:  ابن ابی  َشـیبه  آن؛  شـمردن  صحیـح  ضمـن   )]594/5[  213/2( ِترِمـذی  الصحیـِح  الجامـع   .1
َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 375/23[؛ المحاسـن و المسـاوئ تألیـف بیهقـی )29/1 ]ص41[(؛ الّریـاض النضره تألیف 
]ص28[(؛  )ص15  حنفـی  ابن جـوزی  سـبط  تألیـف  األّمـه  خـواّص  تذکـرة  ]166/3[(؛   214/2( طبـری  محّب الّدیـن 
مطالب الّسـؤوِل ابن َطلحۀ شـافعی )ص17(؛ أسـنی المطالب فی مناقب علّی بن ابی طالِب َجَزری )ص7 ]ص55[(؛ 

کنـز العّمـال )152/6 و 158 ]599/11 و 622[( آمـده اسـت. کـه در  سـیوطی در الجامـع الکبیـر چنـان 

186/3
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کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه علـی نگریسـت و فرمـود: »جـز مؤمـن  4. از ابن عّبـاس روایـت شـده 

تـو را دوسـت نـدارد و جـز منافـق بـا تو دشـمنی نـورزد.«

این را حافظ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 133/9( با ذکر سند آورده است.

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز شـورا بـدان  همیـن حدیـث از جملـۀ روایت هایـی اسـت 

گـواه می گیـرم که آیا جز من در میان شـما  حّجـت آوْرد و فرمـود: »شـما را بـه خـدا سـوگند داده، 

ی فرمـوده باشـد: ›جـز مؤمـن بـا تـو دوسـتی نکنـد و جـز  کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه و کسـی هسـت 
کـه چنیـن نیسـت.«1 گفتنـد: »بـه تحقیـق  منافـق بـا تـو دشـمنی نـورزد.‹؟« 

که آن چه  که ما بدان دسـت یافتیم و چه بسـا  این بخشـی از طریق های حدیث اسـت 

کـه پـس از ایـن همـه، بـرای شـما تردیـدی باقـی  بـدان دسـت نیافتیـم، بیـش از آن باشـد. بسـا 

گـر تنهـا یـک حدیث متواتر  یافت گردد که صدور آن از سرچشـمۀ رسـالت  کـه ا نمانـده باشـد 

قطعـی اسـت، همیـن حدیـث اسـت یـا ایـن حدیـث از آشـکارترین مصداق هـای آن اسـت. 

کـه بـه حکـم ایـن حدیـِث صـدور  نیـز پـس از ایـن همـه، بـرای شـما شـّکی بـر جـای نمی ماَنـد 

ی ایمـان و َسـنجۀ هدایـت پـس از رسـول خدا؟ص؟ اسـت و ایـن  یافتـه، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـرازو

کـه امامِت مطلـق از آن  ویژگـی بـه آن حضـرت؟ع؟ اختصـاص دارد. ایـن ویژگـی چنـان اسـت 

کرامـت آراسـته نشـده و  کـه بـه یقیـن و قطـع، هیـچ یـک از مؤمنـان بدیـن  جـدا نمی گـردد؛ چـرا 

دوسـتِی هیـچ یـک از ایشـان، نشـانۀ ایمـان؛ و دشـمنی اش، عالمـت نفـاق نیسـت؛ بلکـه ایـن 

دشـمنی تنهـا نقصـی در اخـالق و کاسـتی ای در کمـال بـه شـمار مـی رود _ مـادام کـه دشـمنی 

کـه بـا ویـژه شـدن بـه امیرالمؤمنیـن  بـه سـبب ایمـان نباشـد _ . و اّمـا چنیـن سـخن مطلقـی 

ی، رسـول خدا؟ص؟  همـراه اسـت، چیـزی نیسـت مگر نشـانۀ مخصوص امامـت؛ و از همین رو

گـر تـو نبـودی، مؤمنـان پـس از مـن شـناخته نمی شـدند.« )مناقـب علـّی بـن  فرمـود: »ای علـی! ا

 202/2 ِضـره:  الّنَ الّریـاض  ]100/1[؛  ص37  األخبـار:  شـمس  مسـند  ]ص70[؛  ابن َمغاِزلـی  أبی طالـِب 

َکْنُز الُعّمال: 402/6 ]152/13[( و نیز فرمود: »به خدا سـوگند! در میان مردم، هیچ یک  ]152/3[؛ 

کتاب )163-159/1(� گواه خواهی در همین  1. بنگرید به حدیث 
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کـه از ایمـان بیـرون  از خانـدان مـن و از غیـِر خاندانـم، بـا علـی دشـمنی نمـی ورزد، مگـر آن 

باشد.« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 78/2 ]217/6[(

کـه او را در حـال  کـه چگونـه عمـر بـن خّطـاب بـه نفـاق مـردی حکـم نمـود  آیـا نمی بینیـد 

کـه منافـق باشـی.«؟ ایـن را  گمـان می بـرم  گفـت: »مـن  ی  دشـنام دهی بـه علـی دیـد و بـه و

حافـظ خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 453/7( بـا ذکـر سـند آورده اسـت.

کـه آتش فشـان کینـه ا ش بـر ایـن حدیـث منفجر شـود  در ایـن حـال، ابن تیمّیـه را می سـزد 

 و آن را با سـنگین ترین پرتابه ها ]مانند ناسـزا و دروغ[ نشـانه رود و برای دگرگون سـاختنش باال 

و پایین پرد.

کسـان می رسـد: ابن عّبـاس، سـلمان، ابـوذر،  و اّمـا حدیـث نخسـت1؛ سـند آن بـه ایـن 

یفـة بـن یمـان، ابولیلـی ِغفـاری.
َ

ُحذ

روایــت  بــا ذکــر ســند  کســان  آن  از  را  ایــن  برجســتگان،  و  از حافظــان  بســیار  گروهــی 

َبــّزار، عقیلــی، َمحاِملــی،  کــم، ابو ُنَعیــم، َطَبرانــی، بیهقــی، عدنــی،  کرده انــد؛ از جملــه: حا

ِایجــی، ابن ابی الحدیــد،  ُقَرشــّی،  وئــی،  گنجــی، محّب الّدیــن، حّمُ کر،  کمــی، ابن عســا حا

ــوری.
ُ

َهیَثمــی، ســیوطی، مّتقــی هنــدی، و َصّف

لفـظ حدیـث نـزد آنـان از ایـن قـرار اسـت2: »بـه زودی پـس از مـن فتنـه ای رخ خواهد داد. 

کسـی  کـه او نخسـتین  هـرگاه چنـان شـد، سـخت بـه علـی بـن ابی طالـب تمسـک نماییـد؛ 

که در روز قیامت دسـت مرا می فشـَرد؛ و او اسـت صّدیق بزرگ؛ و او اسـت فاروِق این  اسـت 

که سـرکردۀ  که باطل را از حق جدا می سـازد؛ و او اسـت سـرکردۀ بزرگ مؤمنان، حال آن  اّمت 
بزرگ منافقان، مال است.«3

کـرم؟ص؟ دربـارۀ علـی؟ع؟ گذشـت: »ایـن فاروق  1. مقصـود، حدیـث نخسـتی اسـت کـه در شـمارۀ بیسـت و یکـم از پیامبرا
اّمـت مـن اسـت کـه میـان اهـل حـق و اهـل باطـل جدایـی می افکَنـد.« که ابـن تیمّیـه آن را دروغ انگاشـته اسـت. )ن.(

یانی نمی رساَند. که به مفهوم آن ز 2. نزد برخی از ایشان، لفظ حدیث دارای اختالفی اندک است 

کتاب: 312/2 و 313� 3. بنگرید به: همین 
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ارزشـی  یـا دروغ سـاختۀ وی چـه  ابن تیمّیـه  کـه سـخن  این هـا، درمی یابیـد  از همـۀ  پـس 

اعتمـاد  درخـور  علمـِی  کتاب هـای  در  حدیـث  دو  ایـن  از  یـک  »هیـچ  اسـت:  گفتـه  کـه   دارد 

روایـت نگشـته و سـند شـناخته شـده ای نـدارد.« هـرگاه وی کتاب هـای صحیـح و مسـند را از 

آورده و صحیـح  بـا سـند  را حافظـان و پیشـوایان  آثـار علمـِی درخـور اعتمـاد ندانـد و آن چـه 

شـمرده اند، سـنِد شـناخته شـده نشـمارد، همین در نادانی زشـتی آور  و  شـرم انگیز وی کفایت 

کند و برای ننگ و رسوایی هم مسلکانش بس باشد! کاش درمی یافتم که او  و  هم  مسلکانش، 

پس از این عقیدۀ سست، در مذهب خود به چه چیز اعتماد می ورزند!

»ای قوم من! مرا پیروی نمایید تا شما را راه راست و درست بنمایانم.« ]غافر/38[

نبـرد  در  علـی؟ضر؟  »جنگیـدن  گویـد:  الّسـّنه: 231/2(  )منهـاج  ابن تیمّیـه  دوم(  و  بیسـت 

کـه خـود بـدان رسـید. َجَمـل و صّفیـن بـه فرمـان رسـول خدا؟ص؟ نبـود؛ بلکـه رأی و نظـری بـود 

کــه بــس نــادان بــه شــؤون امامــت  کــه ایــن انســان  پاســخ: مــن شــگفت زده نمی شــوم از آن 

کارهــا ورود  کــه بــار امامــت را بــر دوش می کشــد، بایــد چگونــه در  کســی  آفریــده شــده، ندانــد 

یــم، بســیار  کــه مــا در نظــر دار کــه ابن تیمّیــه از آن معنــای امامــت  یابــد و از آن هــا بیــرون آیــد؛ چــرا 

ی موضــع مــوالی مــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را  کــه و دور اســت. نیــز در شــگفتی نمی شــوم از ایــن 

ی  کــه و گــرو اشــارۀ پیامبــر اعظمــی بــوده  کــه او چگونــه در بنــد فرمــان و در  نشناســد و ندانــد 

ــر  کــه ب ــه ایــن امــکان فراهــم نگشــت  ــرای ابن تیمّی ــرا ب را جانشــین خویــش ســاخته اســت؛ زی

کــردار امیرالمؤمنیــن؟ع؟ احاطــه داشــته  جایــگاه و فضیلت هــا و جریانگاه هــای دانــش و 

ــرده و در  ک ــق دور  ــاخته و او را از ح ــره س ــمش را تی ــار چش کت ب ــمنِی هال ــه دش ک ــرا  ــد، چ باش

ــۀ  ــه هم ــوم[ بلک ــگفتی نمی ش ــا در ش ــن از این ه ــت. ]آری؛ م ــده اس ــس دور افکن ــی ب پرتگاه

ی آن چــه را حافظــان و پیشــوایان بــا ذکــر ســند در ایــن زمینــه  کــه و شــگفتی مــن از آن اســت 

کــه چشــم دارنــد، ولــی بــا آن نمی بیننــد! گروهــی اســت  ی از  آورده انــد، ندانــد؛ هــر چنــد و

ی وسوسـه می کنـد، چیسـت. هـدف آن مـرد از ایـن  کـه آن چـه دلـش بـه و مـا می دانیـم 

کـه اّمـت را بفریبـد و حقیقـت را بپوشـاَند و آن نبردهـای خونبـار را  حکـم قطعـی، آن اسـت 
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کننـدگان بـا  کارزار  نتیجـۀ رأی و اجتهـاد هـر دو طـرف بدانـد تـا بتوانـد میـان امیرالمؤمنیـن و 

کـه هـر یـک از آن دو اجتهـاد نموده و به  ی، در رأی و اجتهـاد همسـانی برقـرار نمایـد و بگویـد  و

کـه درسـت اندیشـیده، دو پـاداش داشـته؛ و  گرچـه آن  درسـت یـا بـه خطـا، دارای رأیـی بـوده، 

کـه ایـن  ی غفلـت نمـوده  کـه نادرسـت اندیشـیده، از یـک پـاداش بهـره داشـته اسـت! و آن 

رفتـۀ  بـه خـواب  و دسـت تحقیـق، چشـِم  پوشـیده نمی ماَنـد  کاوشـگران  بـر  حقیقت پوشـی 

گاه  مصیبـت زده1 را بیـدار می کنـد و قلـم حـق، اّمـت را بـه حـال خـود وانمی نهـد و ایشـان را آ

یایـی راسـت باشـد! _ اجتهـاد در برابـر نـّص  گـر چنیـن رؤ گـروه _ ا کـه ایـن اجتهـاد آن  می کنـد 

ک پیامبر است. تابنا

کاش درمی یافتـم کـه چگونـه چنیـن چیـزی بـر کسـی پوشـیده می ماَنـد یا کسـی می تواند 

گـروه  کـه ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ بـه همسـرانش در برابـر  خـود را بـه نادانـی زنـد، حـال آن 

و  کـه شـورش می نمایـد  ُپرمـو اسـت  از شـما صاحـب شـتر  یـک  »کـدام  قـرار دارد:  دانشـوران 

کام مـرگ  کشـتگان بسـیار بـه  ی پـارس می کننـد و در پیرامونـش  سـگان سـرزمین حـوأب بـر و
کشـته شـدن نجـات می یابـد؟«2 می رونـد و خـود، در آسـتانۀ 

و نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ بـه همسـرانش: »چگونـه خواهد بود حال یکی از شـما، 
کنند؟«3 ی پارس  که سگان سرزمین حوأب بر و گاه  آن 

کل« درست باشد. )ن.( گویا »نائمة الثا 1. در متن »نائمة األشکل« آمده، ولی 

2. ایـن خبـر را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند آورده اند: َبـّزار؛ ابو ُنَعیم؛ ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف: 265/15[؛ ماوردی )أعـالم النبّوة: 
ص82 ]ص136[(؛ زَمْخَشـری )الفائـق: 190/1 ]408/1[(؛ ابن اثیـر )النهایـة فـی غریـب الحدیـث و األثـر: 10/2 ]96/2[(؛ 
فیروزآبـادی )القامـوس: 65/1 ]ص106[(؛ گنجـی شـافعی )کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بن أبی طالـب؟ع؟ : ص71 
الّزوائـد:  )مجمـع  َهیَثمـی  )216/7(؛  ُزرقانـی  شـرح  ]566/3[(؛   195/2 دّنّیـه: 

ّ
الل )المواهـب  َقْسـَطالنی   ]ص171[(؛ 

َکْنُز  234/1( _ وی گویـد:»آن را َبـّزار روایـت نمـوده و راویانـش ثقـه هسـتند.« _ ؛ سـیوطی در جمـع الجوامـع _ چنان کـه در 
ینـی َدْحـالن )السـیرة النبویـه:  بـی )السـیرة الحلبیـه: 313/3 ]285/3[(؛ َز

َ
الُعّمـال )83/6 ]333/11[( آمـده _ ؛ َحل

193/3( در حاشـیۀ الّسـیرة الّنبوّیـه ]233/2[؛ َصّبـان )إسـعاف الراغبیـن: ص67(�

کسـان بـا ذکـر سـند آورده انـد: احمـد بـن حنبـل )مسـند احمـد: 52/6 ]78/7[(؛ ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف:  3. آن را ایـن 
َکْنـُز الُعّمـال )84/6  کـه در  260/15[؛ نعیـم بـن َحّمـاد در الفتـن؛ از دو مأخـذ اخیـر: سـیوطی در جمـع الجوامـع چنـان 

آمـده.  )]334/11[
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کـه سـگان  و نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ بـه همسـرانش: »کـدام یـک از شـما اسـت 
ی پارس می کنند؟«1 سرزمین حوأب بر و

کــدام یــک از شــما  و نیــز ایــن ســخن آن حضــرت؟ص؟ بــه همســرانش: »کاش می دانســتم 
کــه در ســپاهی بــه ســوی  ی پــارس می کننــد، در حالــی  کــه ســگان ســرزمین حــوأب بــر و اســت 

شــرق حرکــت می کنــد ... !« )معجــم البلــدان: 356/3 ]314/2[(�

همیـن سـخن در لفـظ َخفاجـی )نسـیم الریـاض فـی شـرح شـفاء القاضـی عیـاض: 166/3( 
کـدام یـک از شـما صاحـب شـتری بـا صـورت و چانـۀ  چنیـن آمـده اسـت: »کاش می دانسـتم 

ی پـارس می کننـد!« کـه سـگان سـرزمین حـوأب بـر و ُپرمـو اسـت 

کـه سـگان سـرزمین حـوأب بـر  نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ بـه عایشـه: »گویـا می بینـم 
کـس باشـی، ای حمیـرا!«2 کـه تـو همـان  یکـی از شـما پـارس می کننـد؛ مبـادا 

که سـگان سـرزمین  گویا می بینم  نیز این سـخن آن حضرت؟ص؟ به عایشـه: »ای حمیرا! 
ی سـتمکاری.« )الِعقـد  کـه بـه و حـوأب بـر تـو پـارس می کننـد؛ بـا علـی می جنگـی، حـال آن 

الفریـد: 283/2 ]135/4[(�

کـس  آن  تـو  کـه  بـاش  بـه عایشـه: »ای حمیـرا! مراقـب  ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟  نیـز 
نباشـی!«3

یـخ األمـم و الملـوِک طبـری )178/5 ]469/4[(؛ کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی  1. مسـند احمـد )97/6 ]140/7[(؛ تار
کنـز العّمـال )83/6 و 84 ]334/11[  کـه در  بـن أبـی طالـب؟ع؟ گنجـی )ص71 ]ص171[(؛ جمـع الجوامـع _ چنـان 
گفتـه: »احمـد و ابو َیْعلـٰی ]المسـند: 282/8[ ایـن  ی  آمده _ضمـن صحیـح شـمردن آن؛ مجمـع  الّزوائـد )234/7( _ و
مـه 

ُ
یـان حدیـث صحیـح دانسـته اسـت _ ؛ تذکـرة خـواص األ یـاِن روایـت احمـد را راو کـه راو را روایـت کرده اند.« ضمـن آن 

ینـی  تألیـف سـبط )ص39 ]ص66[(؛ الّسـیرة الحلبّیـه )313/3 ]285/3[( و در حاشـیه اش )السـیرة النبویـه تألیـف َز
َدْحـالن: 193/3 ]233/1[(؛ إسـعاف الّراغبیـن )ص67(�

کنـز العّمـال  کـه در  یـخ الیعقوبـی )157/2 ]181/2[(؛ جمـع الجوامـع _ چنـان  2. اإلمامـة و السیاسـه )56/1 ]60/1[(؛ تار
)84/6 ]334/11[( آمـده _ ضمـن صحیـح شـمردن آن.

کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 119/3 ]129/3[(؛ حافـظ بیهقـی  بـا ذکـر سـند آورده انـد: حا کسـان  3. آن را ایـن 
]دالئـل الّنبـّوه: 411/6[ از اّم سـلمه. نیـز بنگریـد بـه: المناقـب خوارزمـی: ص107 ]ص176[؛ اإلجابـه تألیـف زرکشـی: 
دّنّیـه تألیف َقْسـَطالنی: 195/2 

ّ
ینـی َدْحـالن: 194/3 ]233/2[؛ المواهـب الل ص11 ]ص58[؛السـیرة النبویـه تألیـف َز

لدّنّیـه ُزرقانـی: 216/7�
ّ
]566/3[؛ شـرح المواهـب ال
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ی را بـــر عهـــده  کاری از امـــور و گـــر انجـــام  نیـــز ایـــن ســـخن آن حضـــرت؟ص؟ بـــه علـــی: »ا
کـــن!«1 گرفتـــی، بـــا او مـــدارا 

کــه بــا علــی  گروهــی خواهنــد بــود  نیــز ایــن ســخن آن حضــرت؟ص؟: »بــه زودی، پــس از مــن 

کــه نتوانــد بــا دســتش بــه جهــاد بــا  می جنگنــد. پــاداش جهــاد بــا ایشــان بــا خــدا اســت و هــر 

کنــد؛  کــه بــا زبانــش نتوانــد، بایــد بــا دلــش جهــاد  کنــد؛ و هــر  ایشــان رود، بایــد بــا زبانــش چنیــن 

کاری نیست ] که بتوان انجام داد[.« و پِس این ]= جز آن[ 

الّزوائـد  کـه در مجمـع   آورده، چنـان  ذکـر سـند  بـا  الکبیـر:321/1[  ]المعجـم  َطَبرانـی  را  ایـن 

َطَبرانـی  از  نقـل  بـه  و در همـان )305/7 ]102/15[(  الُعّمـال )155/6 ]613/11[(؛  َکْنـُز  و   )134/9(؛ 

یه و ابو ُنَعیم آمده است. و ابن  َمْرَدَو

روایت  ما  برای  از رسول خدا؟ص؟ شنیده ای،  را  گفته شد: »آن چه  یفة بن یمان 
َ

به ُحذ

گر  »ا گفت:  اهلل!«  »سبحان  گفتیم:  نمایید!«  سنگسار  مرا  کنم،  چنین  گر  »ا گفت:  نما!« 

که یکی از مادران شما ]= از زنان پیامبر؟ص؟[ در سپاهی به جنگ شما آید و  گویم  حدیثتان 

کس تو را  گفتند: »سبحان اهلل! چه  به شمشیرتان زند، سخنم را راست نخواهید پنداشت!« 

که مردانی  گفت: »حمیرا در سپاهی به سوی شما آید  گفته تصدیق خواهد نمود؟«  در این 

کم:  سخت و خشن، آن سپاه را می رانند و حرکت می دهند.« )المستدرک علی الصحیحین حا

471/4 ]518/4[؛ الخصائص الکبرٰی تألیف سیوطی: 137/2 ]233/2[(

 )173/1 ابوالفـداء:  تاریـخ  ]469/4[؛  طبـری: 178/5  الملـوِک  و  األمـم  )تاریـخ  او  جـز  و  طبـری 

]و  آب  کـدام  »ایـن  گفـت:  شـنید،  را  سـگان  پـارس  عایشـه؟اهضر؟  چـون  کـه  کرده انـد  روایـت 

کـس  گفـت: »إّنـا هلل و إّنـا إلیـه راجعـون؛ همانـا مـن همـان  گفتنـد: »حـوأب.«  آبـادی[ اسـت؟« 

کـه  کـه مـا زنـان پیامبـر نـزد ایشـان بودیـم، از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم  هسـتم! هرآینـه در حالـی 

کـدام یـک از شـما پـارس می کننـد!‹«  فرمـود: ›کاش می دانسـتم سـگان سـرزمین حـوأب بـر 

1. پانوشت پیشین.

190/3
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ی  ی آمد و اّدعا شـده که به و پـس عایشـه قصـد بازگشـت نمـود. آن گاه، عبـداهلل بـن زبیر نـزد و

کـه ایـن جا حـوأب اسـت، دروغ گفته اسـت.« و آن قدر بـر این مطلب  گفـت: »هـر کـس گفتـه 

پـای فشـرد تـا عایشـه از آن جـا برگذشـت.

گوید: »چون شـبانه بر آب حوأب درآمدیم، سـگان آن جا پارس  عرنی، شـتربان عایشـه، 

گفتـم: ›آب حـوأب.‹ عایشـه بـا رسـاترین صدایـش  کـدام آب اسـت؟‹  گفتنـد: ›ایـن  کردنـد. 

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند!  ی شـترش نواخـت و آن را خوابانیـد و  کشـید وسـپس بـر بـازو شـیون 

کـه شـبانه بـر ]حـوأب و[ سـگان حوأب وارد می شـوم. مرا باز گردانید!‹ _ این را سـه  مـن همانـم 

بـار  گفـت. _ پـس شـترش را فرونشـاند و دیگـران نیـز در پیرامونـش شترانشـان را فرونشـاندند. و 

را  کـه شترانشـان  زمانـی  از  یـک شـبانه روز  بازمـی زد.  رفتـن سـر  از  او  و  بودنـد  بـر همـان حـال 

ی آمد و گفت: ›بشـتابید؛ بشـتابید! به خدا سـوگند!  کـه ابن زبیـر نـزد و فرونشـاندند، گذشـت 

علـی بـن ابی طالـب بـه شـما رسـید.‹ سـپس همـه بـه حرکـت درآمدنـد و مـرا دشـنام دادنـد.« 

)تاریخ األمم و الملوِک طبری: 171/5 ]457/4[(

گفتـار قیـس بـن ابی  حـاِزم آمـده اسـت: »چـون عایشـه؟اهضر؟ بـه چنـدی از خانه هـای  در 

ی پـارس کردند. عایشـه گفـت: ›این آب کدام اسـت؟‹ گفتند:  بنی عامـر رسـید، سـگان بـر و

›حـوأب.‹ گفـت: ›بـر خـود جـز ایـن گمان نـدارم که بازگـردم.‹ زبیر گفـت: ›نه هنـوز؛ پیش بیا 

]و بـه راهـت ادامـه ده[ مـردم تـو را می ببیننـد و خداوند ]اختالف[ میانشـان را اصالح نماید!‹ 

عایشـه گفـت: ›بـر خـود جـز ایـن گمـان ندارم که بازگردم. از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم کـه فرمود: 

پـارس  ی  بـر و کـه سـگان سـرزمین حـوأب  گاه  از شـما، آن  بـود حـال یکـی  »چگونـه خواهـد 

کم: 120/3 ]130/3[(  کنند؟«‹ )المستدرک علی الصحیحین حا

عایشـه  چـون  کـه  آورده انـد  حدیثـی  در  کـه  آمـده   )]314/2[  356/3( البلـدان  معجـم  در 

در درگیـری و پیـکار َجَمـل، خواسـت تـا بـه بصـره رود، بـه حـوأب برگذشـت و پـارس سـگان 

کـه آن را  گفتنـد: »ایـن جـا مکانـی اسـت  ی  گفـت: »ایـن چـه جـای اسـت؟« بـه و را شـنید. 

کـه پیامبـر فرمـوده بـود[  گفـت: »إّنـا هلل! مـن خـود را جـز همـان فـرد ماجرا]یـی  گوینـد.«  حـوأب 
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کـه مـا زنـان پیامبـر نـزد ایشـان  گفتنـد: »کـدام ماجرا؟«گفـت: »در حالـی  ی  نمی بینـم.« بـه و

بودیم، از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم که فرمود: ›کاش می دانسـتم سـگان سـرزمین حوأب بر کدام 

کـه او در سـپاهی بـه سـوی شـرق حرکـت می کنـد!‹«  یـک از شـما پـارس می کننـد، در حالـی 

کـه  ی را بـه غلـط افکندنـد و برایـش سـوگند خوردنـد  سـپس عایشـه عـزم بازگشـت نمـود؛ اّمـا و

آن جـا حـوأب نیسـت.

گوید: امینی 
کنـد؛ تـا برایشـان  گمـراه  کـه هدایتشـان نمـود،  کـه مردمـی را پـس از آن  »و خداونـد بـر آن نیسـت 

ک می شـود،  آن چـه را کـه بایـد ]از آن[ بپرهیزنـد، بیـان نمایـد.« ]توبـه/115[ »تـا آن کـس کـه هـا

کـه زنـده می مانـد، بـه حّجتـی روشـن زنـده ماَنـد؛ و هرآینـه  گـردد و آن  ک  بـه حّجتـی روشـن هـا

خداونـد شـنوا و دانـا اسـت.« ]انفـال/42[ »و آدمـی بیـش از همـه چیـز، در جـدل و چـون و چـرا 

اسـت.« ] کهـف/54[ »بلکـه آدمـی بـر نْفـس خویـش بینـا اسـت؛ هرچنـد کـه عذرهـای خـود را ]بـر 

گنـاه[ در میـان آوَرد.« ]قیامـت/14 و 15[

ایـن حدیـث صحیـح از رسـول خدا؟ص؟ خطـاب بـه زبیر رسـیده اسـت: »همانا تـو با علی 

ی سـتم می کنـی.« و بـا همیـن حدیـث، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در  کـه بـر و می جنگـی، حـال آن 

نبـرد َجَمـل بـر  زبیـر حّجـت آوْرد و فرمـود: »آیـا بـه یاد مـی آوری آن گاه را که رسـول خدا؟ص؟ به تو 

گفـت: »بـه تحقیـق،  کـه بـر مـن سـتم می کنـی؟« زبیـر  کـه بـا مـن می جنگـی، حـال آن  فرمـود 

آری.« _ تا پایان حدیث _

کم )المستدرک علی الصحیحین: 366/3 ]413/3[(  آن را این کسان با ذکر سند آورده اند: حا

_ وی و ذهبی آن را صحیح شمرده اند _ ؛ بیهقی )دالئل النبوة ]414/6[(؛ ابو َیْعلٰی ]المسند: 30/2[؛ 

طبری )تاریخ األمم و الملوک: 200/5 و 204 ]502/4 و 509[(؛ ابوالفرج )األغانی: 131/16 و 132 ]60/18 

]380/2[(؛   10/2 هب: 
ّ

الذ )ُمروج  مسعودی  ]129/4[(؛   279/2 الفرید:  )الِعقد  ابن  عبدَرّبه  62[(؛  و 

 102/3 التاریخ:  فی  )الکامل  ابن اثیر  ]659/1[(؛  المصطفٰی  حقوق  بتعریف  )الشفا  عیاض  قاضی 

ِضره:  الّنَ )الّریاض  طبری  محّب الّدین  ص41(؛  الّسؤول:  )مطالب  شافعی  ابن َطلحۀ  ]335/2[(؛ 
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273/2 ]248/4[(؛ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 235/7(؛ ابن َحَجر )فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 

دّنّیه: 
ّ
لدّنّیة: 195/2 ]567/3[(؛ ُزرقانی )شرح المواهب الل

ّ
46/13 ]55/13[(؛ َقْسَطالنی  )المواهب ال

گروهی از حافظان،  318/3؛ 217/7(؛ سیوطی )الخصائص الکبرٰی: 137/2 ]233/2[( به نقل از 

بی )السیرة الحلبیه: 315/3 
َ
با طریق های خویش از ابواألسود و ابوجروه و قیس و عبدالّسالم؛ َحل

قاری  علی  شیخ  165/3(؛  عیاض:  القاضی  شفاء  شرح  فی  الریاض  )نسیم  َخفاجی  ]287/3[(؛ 

)شرح المشکاة ]686/1[ در حاشیۀ شرح َخفاجی(�

کنــده شــده  کتاب هــا و فرهنگ نامه هــا پرا کــه البــه الی  گفتارهــای صحابــه اســت  ایــن 

ــاری امیرالمؤمنیــن در آن  ــه ی ــش را ب ــه رســول خدا؟ص؟ اصحــاب خوی ک ــت از آن دارد  و حکای

ی دعــوت نمــوده و بــزرگاِن صحابــۀ خویــش را بــه نبــرد  نبردهــا فراخوانــده و بــه جنــْگ همپــای و

بیرون شــدگان  دیــن  از  و  ]= قاســطین[  ستم پیشــگان  و  کثیــن[  ]= نا پیمان شــکنان  بــا 

]= مارقین[ فرمان داده است؛ از جمله:

1. ابواّیوب انصاری.

گویـد: »ابواّیـوب بـه عـراق درآمـد و مـردم  ی صحابـی ای بـزرگ بـوده اسـت. ابوصـادق  و

کردنـد.  ی گسـیل  ی اهـدا نمودنـد و مـن را بـا آن هدایـا نـزد و قبیلـۀ ازد شـترانی بـرای ذبـح بـه و

گفتـم: ›خداونـد تـو را بـا همنشـینِی پیامبـرش و فـرود  ی رفتـه، بـه او سـالم دادم و  مـن نـزد و

بـا ایشـان  یارویـی مـردم رفتـه،  کـه بـه رو گرامـی داشـت. پـس چـرا می بینـم  بـر تـو،  ی  آمـدن و

گفـت: ›همانـا رسـول خدا؟ص؟  گاه در برابـر آنـان!‹  گاه در برابـر اینـان می ایسـتی و  می جنگـی؟ 

کـه همـراه علـی با پیمان شـکنان بجنگیم؛ پس بـا آنان جنگیدیـم. نیز به  بـه مـا سـفارش نمـود 

ی  کـرد کـه همـراه علـی بـا ستم پیشـگان نبـرد کنیـم؛ و اینـان همـان کسـانند که رو مـا سـفارش 

کـه همـراه  یـه و یارانـش _ . همچنیـن بـه مـا سـفارش نمـود  سـوی ایشـان نهاده ایـم _ یعنـی معاو
کـه مـن هنـوز آنـان را ندیـده ام.‹«1 علـی بـا از دیـن بیرون شـدگان بجنگیـم؛ 

کـم، با لفظی نزدیک به همیـن؛ البدایة و النهایه تألیف  کر )41/5 ]369/1[(؛ اربعیـن حا یـخ مدینـة دمشـِق ابـن عسـا 1. تار
ابـن کثیـر )306/7 ]339/7[(؛ َکْنـُز الُعّمـال )88/6 ]352/11[( و شـرح نهـج البالغۀ ابن ابی الحدید )207/3[(�
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علقمـه و اسـود از ابواّیـوب روایـت نموده انـد که گفت: »همانا پیشـاهنِگ گروه به ایشـان 
گـروه بجنگیـم:  کـه همـراه علـی بـا سـه  دروغ نمی گویـد. هرآینـه رسـول خدا؟ص؟ مـا را فرمـان داد 

پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن بیرون شـدگان.« _ تـا پایـان حدیـث _

)تاریـخ بغدادخطیـب بغـدادی: 187/13؛ کفایـة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب؟ع؟تألیف 

گنجی: ص70 ]ص169[؛ البدایة و الّنهایه: 306/7(

گویـد: »ابواّیـوب انصـاری در روزگار خالفـت عمـر بـن خّطـاب، گفت:  عتـاب بـن َثْعلبـه 
دیـن  از  و  ستم پیشـگان  و  پیمان شـکنان  بـا  علـی  همـراه  تـا  داد  فرمـان  مـرا  ›رسـول خدا؟ص؟ 

بجنگـم.‹« بیرون شـدگان 

کـه در آن آمـده اسـت: »به  ی روایـت نمـوده، بـا ایـن تفـاوت  همیـن را َاْصَبـغ بـن ُنباتـه از و
ما فرمـان داد ... .«1

2. ابوسعید ُخْدری.

گویـد: »رسـول خدا؟ص؟ مـا را بـه جنـگ بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن  ی  و

بیرون شـدگان فرمـان داد. گفتیـم: ›ای رسـول خدا! مـا را بـه نبـرد بـا اینـان فرمـان دادی؛ همـراه 
کنیـم؟‹ فرمـود: ›همـراه علـی بـن ابی طالـب.‹«2 چـه کـس چنیـن 

3. ابویقظان عّمار بن یاسر.

گفتـه اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ مـرا بـه نبـرد بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن  او 

بیرون شدگان فرمان داد.«

کـرده و در لفظـی دیگـر از طریـق دیگـر، آورده اسـت:  ایـن را َطَبرانـی بـا ذکـر سـند روایـت 

»مـا را ... فرمـان داد.«

کـم  در  کـرده اسـت. نیـز آن را حا کـه سـیوطی یـاد  1. ایـن را حافـظ ابن  ِحّبـان و طبـری بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد، چنـان 
کرده انـد. ْرَبعیـن و ابن عبدالَبـّر )اإلسـتیعاب: 53/3 ]1117/3[( روایـت 

َ
األ

گنجـی شـافعی )کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبـی  کـرده؛ حافـظ  کـه سـیوطی یـاد  ْرَبعیـن، چنـان 
َ
کـم در األ 2. حا

بـا ذکـر سـند آورده انـد. طالـب: ص72 ]ص173[(؛ و ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 305/7 ]339/7[( ایـن را 
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َهیَثمـی  و  آورده انـد  سـند  ذکـر  بـا  را  آن  ]المسـند: 194/3[  ابو َیْعلـٰی  و  َطَبرانـی  همچنیـن 

اسـت. کـرده  نقـل  دو  آن  از  الّزوائـد: 238/7(  )مجمـع 

که نبرد خوِد امیرالمؤمنین به فرمان رسول خدا بوده و رأیی مخصوص خوِد  و اّما این 

آشکار  را  زمینه  در این  سخن  حقیقت  حدیث ها  از  شماری  که  است  مطلبی  نبوده،  ی  و

می کنند:

کـــه از امیرالمؤمنیـــن علـــی در نبـــرد نهـــروان چنیـــن شـــنیده اســـت:  گویـــد  1. خلیـــد عصـــری 

»رســـول خدا؟ص؟ مـــرا بـــه نبـــرد بـــا پیمان شـــکنان و ستم پیشـــگان و از دیـــن بیرون شـــدگان 
فرمـــان داد.«1

گــروه  کــه رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »ای علــی! بــه زودی  گویــد  2. ابویقظــان عّمــار بــن یاســر 

کــه تــو  کــه تــو  بــر حــق هســتی. پــس در آن روز، هــر  ستم پیشــه بــا تــو خواهــد جنگیــد، حــال آن 
را یــاری نکنــد، از مــن نیســت.«2

3. عّمـار بـن یاسـر در گفتـاری خطـاب بـه ابوموسـی گفـت: »هـال که من گواهـی می دهم 

کـه همانـا رسـول خدا؟ص؟ علـی را فرمـان داد تـا بـا پیمان شـکنان بجنگـد و بـرای مـن از ایشـان 

گر خواهی، شـاهدانی  که با ستم پیشـگان بجنگد. و ا کسـانی را نام ُبرد. نیز او را دسـتور فرمود 

گواهـی دهنـد رسـول خدا؟ص؟ تـو را، تنهـا تـو را، از راه یافتـن در فتنـه نهـی  کـه  بـر تـو خواهـم آوْرد 

فرمـود و بـر حذر داشـت.« )شـرح نهـج البالغه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 293/3 ]15/14[(

بـه  »رسـول خدا؟ص؟  گفـت:  بـن خّطـاب  روزگار خالفـت عمـر  در  انصـاری  ابواّیـوب   .4
علی دستور فرمود با پیمان شکنان و ستم پیشگان و از دین بیرون شدگان بجنگد.«3

1. خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 340/8(؛ و ابن َکثیر )البدایة و الّنهایه: 305/7 ]338/7[(�

 155/6( العّمـال  کنـز  در  کـه  _ چنـان  الجوامـع  جمـع  در  سـیوطی  و  ]370/12[(؛  دمشـق  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا  .2
کر نقـل  لدّنّیـة: 317/3 (، آن را از ابن عسـا

ّ
]613/11[( آمـده _ آن را بـا ذکـر سـند آورده انـد و ُزرقانـی )شـرح المواهـب ال

اسـت. نمـوده 

کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 139/3 ]150/3[( آن را بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده و سـیوطی )الخصائـص  3. حا
کـرده اسـت. الکبـری: 138/2 ]235/2[( از آن یـاد 
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5. عبداهلل بن مسعود گوید که رسول خدا؟ص؟ علی را فرمان داد تا ... . _ تا پایان حدیث _1

که از علی چنین شـنیده اسـت: »پیامبر؟ص؟ مرا سـفارش  گوید  6. علی بن ربیعۀ والبی 
ی، با پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دین بیرون شـدگان بجنگم.«2 که پس از و نمود 

کـه از علـی شـنیده اسـت: »بـه نبـرد بـا پیمان شـکنان  گویـد  7. ابوسـعید، غـالم ربـاب، 
و ستم پیشگان و از دین بیرون شدگان فرمان داده شدم.«3

گفتـه اسـت: »بـه جنگیـدن بـا پیمان شـکنان  کـه علـی؟ع؟  گویـد   8. َسـْعد بـن ُعبـاده 
و ستم پیشگان و از دین بیرون شدگان دستور یافتم.«4

یِد شـهید، از علی با ذکر سـند آورده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ مرا  کر از طریق ز 9. ابن عسـا

بـه نبـرد بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دین بیرون شـدگان فرمـان داد.« )البدایة و النهایه 

َکْنُز الُعّمال: 392/6 ]112/13[( تألیف ابن َکثیر: 305/7 ]339/7[؛ 

کـرده اسـت: »بـه نبـرد بـا سـه دسـته فرمـان  10. انـس بـن عمـرو، از پـدرش، از علـی نقـل 

بیرون شـدگان.« دیـن  از  و  ستم پیشـگان  و  پیمان شـکنان  یافتـم: 

کر ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 367/12[ بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده، چنـان که در  ایـن را ابن عسـا

البدایـة و النهایـه تألیـف ابن َکثیـر )305/7 ]338/7[( آمده اسـت.

ْرَبعین، از دو طریق؛ ابوعمر )اإلستیعاب: 53/3 ]1117/3[( در حاشیۀ 
َ
کم در األ 1. َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 91/10[؛ حا

اإلصابـه؛ و َهیَثمـی )مجمـع الّزوائد: 238/7( این را با ذکر سـند آورده اند.

2. َبّزار ]المسند: 26/3[؛ َطَبرانی در المعجم األوسط؛ و حافظ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 238/7( آن را با ذکر سند روایت 
یـان یکـی از دو سـند َبـّزار، راویان حدیث صحیح هسـتند، مگر  ربیع بن سـعید که  نموده انـد و َهیَثمـی گفتـه اسـت: »راو
ابن  ِحّبـان او را ]الّثقـات: 297/6[ ثقـه شـمرده اسـت. نیـز آن را ابو َیْعلـٰی ]المسـند: 397/1[ بـا ذکـر سـند آورده، چنـان که 
لدّنّیـه تألیـف ُزرقانـی )317/3( آمـده 

ّ
کثیـر )304/7 ]338/7[(؛ و شـرح المواهـب ال  در البدایـة و النهایـه تألیـف ابـن 

و ُزرقانی سند آن را نیکو دانسته است.

حافـظ  طریـق  از  ]ص175[(  )ص106  خوارزمـی  المناقـب  سـعید؛  بـن  عبدالغنـّی  حافـظ  تألیـف  اإلشـکال  ایضـاح   .3
یـه. ابن  َمْرَدَو

4. گروهـی از حافظـان، از چنـد طریـق ایـن را بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد. بنگریـد بـه: البدایـة و النهایـه تألیـف ابـن کثیـر: 
305/7 ]338/7[؛ َکْنـُز الُعّمـال: 72/6 ]292/11[�

194/3

)275(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 294

َمه رفـت. 
َ
کـه رسـول خدا؟ص؟ بیـرون آمـده، بـه خانـۀ اّم َسـل گویـد  11. عبـداهلل بـن مسـعود 

َمه! بـه خدا سـوگند! این پس از من ُکشـندۀ 
َ
پـس علـی آمـد و رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »ای اّم َسـل

پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن بیرون شـدگان اسـت.«1

کتـاب  کـه در همیـن  َمه _ در حدیثـی 
َ
کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه اّم َسـل گویـد  12. ابن عّبـاس 

ی، پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از  گذشـت _ در وصـف علـی فرمـود: »همانـا و  )338/1(

را می ُکشـد.« بیرون شـدگان  دیـن 

کرده اسـت: »ای علی! تو سـوار جنگجوی  13. امیرالمؤمنین؟ع؟ از رسـول خدا؟ص؟ نقل 

ُکشـندۀ پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن بیرون شـدگان هسـتی؛ تـو بـرادر مـن   عـرب و 

و موالی هر مرد و زن مؤمنی.« )مسند شمس األخبار: ص38 ]103/1[(�

کـه از پیامبـر؟ص؟ خطـاب بـه علـی بـن ابی طالـب شـنیده  گویـد  14. ابواّیـوب انصـاری 

اسـت: »تو با پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دین بیرون شـدگان می جنگی.« )المسـتدرک 

کـم)140/3 ]150/3[(� علـی الصحیحیـن حا

م، ایـن 
ّ
گویـد: »بـه طـور مسـل 15. ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 245/3 ]183/13[( 

که به علی؟ع؟ فرمود: ›پس از من با پیمان شـکنان و ستم پیشـگان  گفتار از پیامبر؟ص؟ اسـت 

و از دین بیرون شدگان نبرد می کنی.‹«

16. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز شـورا بـه همیـن حدیـث احتجـاج نمـود و فرمـود: »شـما را 

گـواه می گیـرم: آیـا جـز من در میان شـما کسـی هسـت که بر زبـان پیامبر  بـه خـدا سـوگند داده، 

ی بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن بیرون شـدگان می جنگـد؟«  کـه و آمـده باشـد 

گفتنـد: »بـه تحقیـق، نه!«

یـــاض النضـــره )240/2 ]198/3[(؛ البدایـــة و النهایـــه تألیـــف ابن َکثیـــر )305/7 ]339/7[(؛  کـــم؛ الّر 1. اربعیـــن حا
ـــال  ـــُز الُعّم ـــاب پنجـــاه و ســـوم ]283/1[(؛ َکْن ـــْمَطین )ب ـــُد الّسَ ـــوی؛ َفرائ ـــه نقـــل از مصابیـــح َبَغ مطالـــب الّســـؤول )ص24( ب

�)]110/13[  391/6(
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که رسـول خدا؟ص؟ به علی فرمود: »به زودی میان تو و عایشـه ماجرایی  گوید  17. ابورافع 

گفـت: »مـن؟« فرمـود:  گفـت: »مـن، ای رسـول خدا؟« فرمـود: »آری.«  رخ خواهـد داد.« علـی 

»آری.« گفـت: »پـس مـن تیره بخت تریـن آنـان خواهم بود، ای رسـول خدا؟« فرمـود: »نه! اّما آن 

کـه چنیـن ماجرایـی رخ داد، او را بـه سـرای امن خویـش بازگردان.« گاه 

ایـن را احمـد بـن حنبـل )المسـند: 393/6 ]539/7[(؛ و َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 234/7( 

گفتـه اسـت: »احمـد و َبـّزار و َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر:  بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد و َهیَثمـی 

َکْنـُز الُعّمـال )37/6  نیـز ایـن خبـر در  یانـش ثقـه هسـتند.«  کرده انـد و راو 332/1[ آن را روایـت 

گـردد. ]196/11[(؛ و الخصائـص الکبـرٰی )137/2 ]233/2[( یافـت 

18. ابو ُنَعیـم از حـارث، بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده اسـت: »در صّفیـن همـراه علـی بـودم 

کـه کسـی بـر آن سـوار بـود و بـار نیـز  کامـْل شـتری از شـتران شـام پیـش آمـد، حـال آن  کـه دیـدم 

داشـت. پـس سـوار و بـار خویـش را بـر زمیـن افکْنـد و صف هـا را شـکافت تـا نـزد علـی رسـید. 

گلـوی خویـش حرکـت  سـپس لـب خـود را میـان سـر و شـانۀ علـی نهـاد و آن را همـراه بـا جلـِو 

کـه سـخنی می گوید[علـی فرمـود: ›بـه خـدا سـوگند! ایـن همـان نشـانه ای  کسـی  داد. ]ماننـد 

کـه میـان من و رسـول خدا؟ص؟ نهاده شـده بود.‹« )الخصائص الکبـرٰی: 138/2 ]234/2[( اسـت 

ـــی[ 
ّ
ـــه حل ـــی ]= عالم ـــن رافض ـــد: »ای گوی ـــّنه: 8/3(  ـــاج الّس ـــه )منه ـــوم( ابن تیمّی ـــت و س بیس

کـــه  کـــه علـــی بـــن ابی طالـــب َده فضیلـــت دارد  کـــه از َعْمـــِرو ْبـــِن میمـــون روایـــت شـــده  گفتـــه 

کسی جز او را نیست:

که خداوند هرگز او را خوار و رسوا  گسیل می کنم  1. پیامبر؟مص؟ فرمود: ›هرآینه مردی را 

نکند؛ و او خدا و رسولش را دوست می دارد؛ و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند.‹ 

گشتند. پیامبر فرمود: ›علی  گروهی خود را در معرض این افتخار نهادند و خواهان آن  پس 

آسیاب  در  و  گرفتار است  به چشم دردی سخت  ›او  گفتند:  کجا است؟‹  ابی طالب  بن 

کردن است.‹ _ و هیچ یک از ]مردان[ آن ها آرد نمی کرد. _ پس علی آمد، حال  مشغول آرد 
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که چشم دردی سخت داشت و تقریبًا نمی توانست ببیند. پیامبر در چشمان او دمید.  آن 

پیروز شد و[ صفّیه  و  نبرد رفت  ]به  و علی  او سپْرد.  به  و  بار تکان داد  را سه  سپس پرچم 

بنت ُحَیّی را با خود آوْرد.

2. پیامبـــر ابوبکـــر را همـــراه ســـورۀ توبـــه فرســـتاد و ســـپس پشـــت ســـرش علـــی را روانـــه نمـــود 

کـــه او از مـــن  تـــا آن را از ابوبکـــر بازســـتاَند؛ و فرمـــود: ›کســـی ســـورۀ توبـــه را نَبـــَرد، مگـــر مـــردی 

یـــم.‹ اســـت و مـــن از او

3. پیامبـر بـه عموزادگانـش فرمـود: ›کـدام یـک از شـما در دنیـا و آخرت دوسـت و یار من 

گفـت: ›مـن  اسـت؟‹ علـی نیـز در میـان آنـان نشسـته بـود. همـۀ ایشـان سـر بـاز زدنـد و علـی 

ی  در دنیـا و آخـرت دوسـت و یـار تـو هسـتم.‹ پیامبـر او را وانهـاد و دیگربـار بـه یکایـک آنـان رو

نمـوده، فرمـود: ›کـدام یـک از شـما در دنیـا و آخـرت دوسـت و یـار مـن اسـت؟‹ آنـان سـر بـاز 

زدنـد و علـی گفـت: ›مـن در دنیـا و آخـرت دوسـت و یـار تـو هسـتم.‹ سـپس پیامبـر فرمـود: ›تو 

در دنیـا و آخـرت دوسـت و یـار مـن هسـتی.‹

که اسالم آوْرد، علی بود. کس از مردم  4. پس از خدیجه، نخستین 

5. رسـول خدا؟ص؟ جامـۀ خویـش را برگرفـت و بـر علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین نهـاد 

ک  و فرمـود: ›جـز ایـن نیسـت کـه خـدا می خواهـد از شـما اهـل بیـت پلیـدی را ببرد و شـما را پا

کامل.‹ کی  کند، پا

بسـترش  در  و  پوشـید  را  رسـول خدا؟مص؟  جامـۀ  و  فروخـت  را  خویـش  جـان  علـی   .6

می کردنـد. سـنگ باران  را  ی  و مشـرکان  کـه  آن  حـال  خوابیـد، 

گفـت: ›مـن نیـز بـا  ی  7. در نبـرد تبـوک، رسـول خدا؟ص؟ مـردم را حرکـت داد. علـی بـه و

تـو همـراه شـوم؟‹ فرمـود: ›نـه!‹ علـی گریسـت. پیامبـر بـه او فرمود: ›آیا خشـنود نیسـتی که نزد 

مـن هم رتبـۀ هـارون باشـی نـزد موسـی؛ بـا ایـن تفاوت که تـو  پیامبر نیسـتی؟ روا نیسـت که من 

کـه تو جانشـینم باشـی.‹ بـروم، مگـر آن 

196/3



297 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

8. رسول خدا؟ص؟ فرمود: ›تو ولّی من در هر مؤمن پس از من هستی.‹1

9. پیامبـر همـۀ درهـای مسـجد، جـز دِر خانـۀ علـی را بسـت؛ و او در حـال جنابـت بـه 

که راهش همان بود و راهی دیگر جز آن نداشت. مسجد درون می شد؛ چرا 

ی والیت دارد.‹« ی والیت دارم، علی نیز بر و که من بر و 10. پیامبر به او فرمود: ›هر 

که چکیدۀ آن چنین است: سپس ابن تیمّیه سخنی آورده 

کـه از َعْمـِرو ْبـِن میمـون رسـیده باشـد، دارای سـند مرسـل  »پاسـخ: ایـن خبـر، بـه فـرض 

کـه بـه دروغ بـه رسـول خدا؟ص؟  ]= غیرمّتصـل[ اسـت و نـه مسـند؛ و در آن، لفظ هایـی اسـت 

کـه مـن بـروم، مگـر ایـن که تو جانشـین من  بسـته اند، همچـون ایـن سـخن ایشـان: ›روا نیسـت 

کسـی جـز علـی در مدینـه جانشـین  کـه پیامبـر؟ص؟ بارهـا رفـت و  باشـی.‹ ایـن از آن رو اسـت 

کـه از سـوی پیامبـر در مدینـه والـی بوده اند،  ی بـود. _ سـپس ابن تیمّیـه شـماری از کسـانی را  و

برشـمرده اسـت _ و در سـالی که ماجرای تبوک درگرفت، جانشـینی ]و سرپرسـتی[ جز بر زنان 

کـه واپـس نهـاده شـدند یـا مّتهمـی  کـه عـذر شـرعی داشـتند و آن سـه تـن  کـودکان و کسـانی  و 

کـه  کـس  بـه نفـاق، نبـود و مدینـه در امنّیـت بـه سـر می ُبـرد و بـر مردمـش بیمـی نمی رفـت و آن 

جانشـین قـرار داده شـده بـود، نیـاز بـه ]جنـگ و[ جهـاد نداشـت.

کـه پیامبـر همـۀ درهـا، جـز دِر خانـۀ علـی را بسـت. ایـن از  ی  همچنیـن اسـت سـخن و

یارویی، برسـاخته اند؛ زیـرا در خبر صحیح از ابوسـعید  کـه شـیعیان بـرای رو چیزهایـی اسـت 

که در مال و همدمی اش بیش  کسـی  که پیامبر؟ص؟ در بیمارِی مرگش فرمود: ›همانا  رسـیده 

گر می خواسـتم جـز پروردگارم دوسـتی ویژه  یـد، ابوبکـر بـود؛ و ا از همـۀ مـردم بـه مـن احسـان ورز

برگیـرم، ابوبکـر را برمی گرفتـم؛ اّمـا میـان مـن و او، تنهـا بـرادری و دوسـتی در اسـالم اسـت. در 

یچـۀ ابوبکر!‹ ایـن را ابن عّباس  یچـه ای نماَنـد جـز این که بسـته شـود، مگر در مسـجد هیـچ در

نیـز روایـت نمـوده کـه در صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری آمده اسـت.

1. در متـن چنیـن آمـده؛ اّمـا آن چـه در مجموعه هـای حدیث به صورت صحیح ثبت گشـته، این اسـت: »تو ولّی هر مؤمن 
پس از من هسـتی.«
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کـه بـه نظـر همـۀ  و ماننـد ایـن سـخنش: ›تـو ولـّی مـن در هـر مؤمـن پـس از مـن هسـتی.‹ 

اسـت.« سـاختگی  حدیث شناسـان، 

کـه علی به طـور ویژه از این  ی خرافـات و سـخنان بی مایـه آورده تـا نشـان دهـد  آن گاه، و

افتخارات برخوردار نبوده اسـت.

پاسخ: این مرد را سزاوارتر  بود که نگریستن در کتاب خویش را بر دانشوران تحریم نماید 

از  یک  کدام  نمی فهمند  که  سازد  مخاطب  را  ساده اندیش  و  نادان  پسِت  مردم  تنها  و 

گردد و  ی بنگرند، زشتی اش آشکار  کتاب و گر دانشوران در  که ا دستانش بلندتر است؛ چرا 

که بهره ای از دانش ندارد و از راستگویی وامانت داری دور است و دروغ و  یابند  همگان در

که همان  ادعا و نسبت های دروغ و حقیقت پوشانی اش برمال شود. بسیار احتمال می رود 

که او را شیخ اإلسالم لقب دادند، به مبالغۀ فراوان، خویشتن را بزرگ شمْرد و پنداشت  روز 

آن  در  دقت  و  محاسبه  بدون  م، 
ّ
مسل اصول  همچون  گوید،  ی  و را  چه  هر  اسالم  اّمت  که 

کام ماْند و امیدش بریده شد، با من بیایید تا نیک بنگریم  گمانش نا که  گاه  می پذیرد؛ و آن 

پا می تازد و غوغا و همهمه برپا می کند! که چگونه در پیرامون این حدیث همچون چهار

ی به این حدیث بربسـته، آن اسـت که مرسـل اسـت و نه مسـند.  نخسـتین دروغی که و

کشـیده شـده و مسـنِد امـاِم مذهـب خویـش، احمـد بـن حنبـل،  گویـا بـر چشـمانش پـرده ای 

کتـاب )مسـند احمـد:331/1 ]544/1[( از یحیـی بـن َحّمـاد،  کـه ایـن حدیـث را در آن  را ندیـده 

یـان  ـج، از َعْمـِرو ْبـِن میمـون، از ابن عّبـاس1 بـا ذکـر سـند آورده اسـت. راو
ْ
از ابوعوانـه، از ابوَبل

یـان حدیـث صحیـح هسـتند؛ و او نیـز نـزد حافظـان، ثقـه شـمرده  ـج، راو
ْ
ایـن سـند، جـز ابوَبل

کتـاب )71/1( آوردیـم. کـه در شـرح حالـش در همیـن  می شـود، چنـان 

کـه همگـی ثقـه هسـتند، حافـظ نسـائی  یانـی  نیـز ایـن حدیـث را بـا سـند صحیـح و راو

علـی  )المسـتدرک  کـم  حا 112/5[(؛  الکبـری:  السـنن  ]ص47؛  ص7  امیرالمؤمنیـن؟ع؟:  )خصائـص 

کتاب )50/1( گذشت. 1. این حدیث با لفظ وی در همین 
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کـه  ی و ذهبـی آن را صحیـح شـمرده اند _ ؛ َطَبرانـی، چنـان  الصحیحیـن: 132/3 ]143/3[( _ و

در مجمـع  الّزوائـد ]119/9[ حافـظ َهیَثمـی آمـده و آن را صحیـح شـمرده اسـت؛ ابو َیْعلـٰی چنـان 

ـوال روایـت نموده انـد.  ْرَبعیـن الِطّ
َ
کر در األ کـه در البدایـة و النهایـه ]374/7[ آمـده اسـت؛ و ابن عسـا

کـه در  گروهـی دیگـر نیـز آن را آورده انـد  همچنیـن آن را ابن َحَجـر )اإلصابـه: 509/2( یـاد نمـوده و 

گفتیـم. کتـاب )51/1( از آن هـا سـخن  همیـن 

پـس ایـن مـرد چـه بهانـه ای دارد کـه حدیثـی چون این را مرسـل می خواَند و سـند مّتصل 

کـرد؟ آیـا  م آن را انـکار می نمایـد؟ آیـا بـا امانت هـای پیامبـر بایـد چنیـن رفتـار 
ّ
صحیـح و مسـل

دسـت امانـت دار، بـا سـّنت و دانـش و دیـن چنیـن بـازی می کند؟

ی نمـوده، می کوشـد  ی پـس از ایـن، بـه برخـی از بندهـای حدیـث رو کـه و شـگفت تر آن 

کـه بـه دروغ بـر پیامبـر بسـته شـده اند؛ از  تـا آن هـا را دروغ بنمایانـد و چنیـن بـه شـمار مـی آورد 

ی  کـه مـن بـروم، مگـر آن که تو جانشـینم باشـی.« و جملـه ایـن سـخن ایشـان؟ص؟: »روا نیسـت 

کـه رسـول خدا؟ص؟ بارهـا رفـت و جانشـینش در  کـرده  ایـن را دروغ شـمرده، چنیـن اسـتدالل 

کسی جز علی بود. مدینه 

یداد  که این رو یافت نماید، درمی یابد  کس بخواهد از این موقعیت، حقیقت را در هر 

که در  شخصی بوده و از ماجرای تبوک درنمی گذشته است؛ زیرا رسول خدا؟ص؟ می دانست 

کسی چون امیرالمؤمنین سخت نیاز دارد؛  تبوک جنگی درنمی گیرد و مدینه به جانشینِی 

ی سپاه انبوهش در دل مردم بیم افتاده بود و آنان  چرا که از بزرگِی پادشاه روم، هرقل، و پیشرو

کنند.  یارویی  که رسول خدا؟ص؟ و سپاه پیرامونش نمی توانند با لشکر روم رو گمان می کردند 

که برخی از منافقان نیز از جنگ سرپیچیدند. پس نزدیک ترین حالت در  ی بود  از همین رو

ی  نیرو تا  پردازند  شایعه افکنی  به  آن  در  منافقان  که  بود  آن  پیامبر؟ص؟  نبوِد  از  پس  مدینۀ 

ی بود، نزدیک  کارگزار کشور روم که در حال پیشرو رسول خدا را سست نمایند و نیز خود را به 

که پیامبر، امیرالمؤمنین؟ع؟ را به جانشینی خود بر  سازند. پس در این وضعّیت بایسته بود 

عظمت  سرکش،  جان های  نزد  و  بود  هیبت  دارای  منافقان  چشم  در  که  بگمارد  مدینه 
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از  پیشگیری  برای  کار  این  می شناختند.  ُبرنده  و  تیز  حملۀ  و  سرسختی  به  را  او  و  داشت 

پیش آمدن آن شّر مورد انتظار، الزم بود؛ وگرنه، امیرالمؤمنین؟ع؟ در هیچ یک از عرصه هایی 

که رسول خدا؟ص؟ حضور داشت، غایب نبود، مگر همین تبوک )اإلستیعاب در حاشیۀ اإلصابه: 
ِضره: 163/2 ]105/3[؛ الّصواعق  34/3 ]1097/3[؛ طرح التثریب فی شرح التقریب: 85/1؛ الّریاض الّنَ

الراغبین:  إسعاف  ]133/3[؛   148/3 الحلبّیه:  الّسیرة  507/2؛  اإلصابه:  ]ص120[؛  ص72  المحرقه: 

ابن جوزی  سبط  که  چنان  همداستانند،  سخن  این  بر  سیره  علم  دانشمندان  و  ص149(؛ 

گفته است. حنفی )تذکرة خواص األّمه: ص12 ]ص19[( 

پژوهنـدگان می تواننـد ایـن مطلـب را کـه تبییـن نمودیم، از سـخن رسـول خدا؟ص؟ خطاب 

بـه علـی نتیجـه گیرنـد: »آنـان دروغ گوینـد؛ بلکـه تـو را بـرای ]تدبیر[ آن چه پشـت سـر من اسـت، 

جانشـین خویـش نمـودم.« ایـن بخشـی از روایـِت سـنددار ابن اسـحاق از َسـْعد بـن ابی وّقـاص 

کاِر فرمانروایـی  گویـد: »چـون رسـول خدا در جـرف فـرود آمـد، مردانـی از منافقـان در  کـه  اسـت 

گرانبـار شـمرده و از  کـه پیامبـر وی را  علـی عیـب و ایـراد وارد کردنـد و گفتنـد: ›جـز ایـن نیسـت 

ایـن رو، او را در مدینـه برجـای نهـاده اسـت.‹ علـی بیـرون آمد و سـالحش را برگرفت تا در جرف 

بـه پیامبـر؟ص؟ رسـید و گفـت: ›ای رسـول خدا! پیـش از ایـن هرگز در جنگی، از همراهی با شـما 

بازنمانـده ام. منافقـان اّدعـا کرده انـد کـه مـرا گرانبـار دانسـته و برجـای نهـاده ای.‹ پیامبـر فرمـود: 

›آنان دروغ گویند؛ بلکه تو را به سـبب آن چه پشـت سـر من اسـت، جانشـین خویش نمودم.‹« 

ِضـره: 162/2 ]105/3[؛ إمتـاع األسـماِع َمْقریـزی: ص449؛ عیـون  _ تـا پایـان سـخن َسـْعد _ )الّریـاض الّنَ
ُزرقانـی:  تألیـف  دّنّیـه 

ّ
الل المواهـب  شـرح  ]132/3[؛  الحلبّیـه: 148/3  الّسـیرة  ]254/2[؛  األثـر: 217/2 

ینی َدْحالن: 338/2 ]126/2[( 69/3؛السیرة النبویه تألیف َز

کـه بـا سـند صحیـح بـه رسـول خدا؟ص؟ رسـیده،  نیـز آن مطلـب را می تـوان از ایـن سـخن 
گزیـر  یا من بایـد بمانم و یا تو.« و سـپس  کـه هنـگام حرکـت بـه سـوی نبـرد، فرمـود: »نا یافـت  در

علـی را جانشـین خویـش فرمود.1

کـــه در مجمـــع  الّزوائـــد )111/9(  1. ایـــن را َطَبرانـــی ]المعجـــم الکبیـــر: 203/5[ بـــا طریـــق صحیـــح روایـــت نمـــوده، چنـــان 
آمـــده اســـت.
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کــه ســخن رســول خدا؟ص؟ :  کــه همــۀ این هــا را دانســتید، بــر شــما پوشــیده نماَنــد  حــال 

کــه تــو جانشــین مــن باشــی.« مقصــودی جــز خصــوص  کــه مــن بــروم، مگــر آن  »روا نیســت 

کــه بــه طــور عــام، شــامل همــۀ مــوارد نبــوِد  یــداد نــدارد و در لفــظ آن، عبارتــی نیســت  همیــن رو

کــه ابن تیمّیــه بــا دیگــر مــوارد  گــردد. پــس نادرســت اســت ایــن  رســول خدا؟ص؟ در مدینــه 

کســانی جــز علــی در مدینــه، بــه نقــض مطلــب پرداختــه؛ زیــرا خطــر شــایعه افکنی  جایگزینــی 

کــه بــدان اشــاره نمودیــم، در آن مــوارد دیگــر  وجــود نداشــته و جنگ به وجــود امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کــه حملــۀ ســخت  ی یافــت نمی شــده  کســی دیگــر جــز و کــه  ــوده، چــرا  ــر ب ســخت نیازمندت

ی دســته های لشــکریان بــه هجــوم و تاخــت پــردازد. پــس  یــارو پهلوانــان را درهــم بشــکند و رو

کــه امیرالمؤمنیــن را بــا خــود بــه جنــگ َبــَرد یــا در نبــوِد خویــش جایگزین  رســول خدا؟ص؟ در ایــن 

ی می نموده است. فرماید، از مصلحت برتر پیرو

آن گاه، ابن تیمّیه کوشیده تا این جانشینی را کوچک جلوه دهد و گفته است: »در سالی 

که با عینک  کسانی  که جنگ تبوک درگرفت، جانشینی ]و امارت[ جز بر زنان... نبود.« اّما 

کاوش و تحقیق می نگرند، همواره این جانشینی را از جهت های مختلف بزرگ می شمارند:

کـه جایـگاه تـو نـزد مـن همـان جایـگاه هارون  1. ایـن سـخن پیامبـر: »آیـا خشـنود نیسـتی 

کـه هـر چـه پیامبـر؟ص؟ داشـته، از آِن امیرالمؤمنیـن  باشـد نـزد موسـی؟« حکایـت از آن دارد 

ُحکـم،  و  داوری  امـور،  بـه  رسـیدگی  و  تدبیـر  مقـام،  کـردار،  رتبـه،  قبیـل  از  اسـت،  بـوده  نیـز 

کـه  فرمان رانـی، و سـروری؛ مگـر آن چـه دلیـل اسـتثنای نبـوت، آن را خـارج نمـوده؛ چنـان 

در بـارۀ ارتبـاط هـارون بـا موسـی نیز چنین بوده اسـت. پـس این جایگزینی، همـان خالفت از 

رسـول خدا؟ص؟ و قـرار دادن علـی؟ع؟ بـه منزلـۀ خـوِد پیامبـر بـوده، نـه فقـط برای بـه کارگماری، 

کسـانی را در برخـی از  کرده انـد؛ زیـرا رسـول خدا؟ص؟ پیـش از آن نیـز  گمـان  کـه برخـی  چنـان 

گمـارده و هـم در برخـی از  کار  گروهـی دیگـر را در خـوِد مدینـه بـه  گماشـته و  کار  مناطـق بـه 

لشـکرها، افـرادی را بـه فرماندهـی برگزیـده بـود، اّمـا در بـارۀ هیـچ یـک از ایشـان ایـن سـخن را 

نگفتـه بـود. پـس ایـن افتخـاری اسـت ویـژۀ امیرالمؤمنیـن و بـس!
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در  منافقـان  از  مردانـی  چـون  گذشـت،  ابی وّقـاص  بـن  َسـْعد  روایـت  در  کـه  چنـان   .2

گوینـد؛  »آنـان دروغ  فرمـود:  کردنـد، رسـول خدا؟ص؟  وارد  ایـراد  و  فرمانروایـی علـی؟ع؟ عیـب 

بلکـه تـو را بـرای ]تدبیـر[ آن چـه پشـت سـر من اسـت، جانشـین خویش نمودم.« این سـخن به 

کـه بدان اشـاره نمودیـم، یعنی بیـم شـایعه پردازی در  چیـزی اشـاره نـدارد، مگـر همـان مطلـب 

کـه باقـی نهـادن علی بـرای پاسـداری از کیـان دین بوده  مدینـه هنـگام نبـوِد پیامبـر؛ و نیـز ایـن 

گر  تـا درهـم شکسـته نشـود و بـا تاخـت و تـاز منافقـان، شـکاف در مدینـه گسـترده نگـردد؛ که ا

ی عقـل خویـش  کسـی در مدینـه نبـود تـا شـّدِت عمـل منافقـان را بـا سرسـختی بسـیار و نیـرو

ّیتـی مهـم در مدینـه برجـای نهـاد  ی را بـرای مأمور کوبـد، چنیـن می شـد. پـس پیامبـر  و درهـم 

کشد. کسی جز او نمی توانست باِر آن را به دوش  که 

کـه چـون رسـول خدا؟ص؟ قصـد نبـرد  یـد بـن ارقـم آمـده  3. در حدیـث َبـراء بـن عـازب و ز

را جایگزیـن  تـو.« و سـپس علـی  یـا  و  بمانـم  بایـد  یـا مـن  گزیـر  »نا فرمـود:  بـه علـی؟ع؟  نمـود، 

کیـان  از  پاسـداری  بـرای  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  مانـدن  باقـی  کـه  می کنـد  داللـت  ایـن  فرمـود.1 

باقـی مانـدن  انـدازۀ  آزار و زشـتکاری مفسـدان، در همـان حـد و  دیـن و فروشسـتن فسـاد و 

کـه به دسـت هر دو به یـک اندازه انجام می شـده  رسـول خدا؟ص؟ بـوده و ایـن امـری یگانـه بـوده 

کنـد. کفایـت  اسـت. و همیـن در جایـگاه و مقـام علـی 

گر  4. از َسْعد بن ابی وّقاص، در حدیث صحیح چنین رسیده است: »به خدا سوگند! ا

که  یکی از سه ویژگی علی از آِن من بود، هرآینه برایم دوست داشتنی تر از همۀ چیزهایی بود 

بازگرداندن  که هنگام  را می فرمود  گر پیامبر به من همان  ا بر آن ها می تابد؛ هرآینه  خورشید 

ی فرمود، برایم دوست داشتنی تر از همۀ چیزهایی بود که خورشید بر آن ها  علی از تبوک، به و

را داشته  نزد من همان جایگاهی  که  ›آیا خشنود نمی شوی  بود:  این  و آن سخن  می تابد؛ 

یـان حدیـث صحیـح هسـتند،  یـان یکـی از آن دو، راو کـه راو 1. ایـن را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 203/5[ بـا دو سـند آورده 
مگـر میمـون بصـری کـه ثقـه اسـت و ابن  ِحّبـان ]الّثقـات: 418/5[ او را ثقـه شـمرده، چنان کـه در مجمع  الّزوائـد )111/9( 

آمـده اسـت. بنگریـد بـه: همین کتـاب: 71/1�
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باشی که هارون نزد موسی داشت، با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست؟(« )خصائص 

هب: 61/2 ]24/3[(
ّ

امیرالمؤمنین؟ع؟ تألیف نسائی: ص32 ]ص37[؛ ُمروج الذ

از  گونـه ای دیگـر  گویـد: »در  ایـن سـخن،  بیـان  از  پـس  هـب: 61/2( 
ّ

)ُمـروج الذ مسـعودی 

یخـی[، از  کتـاب علـی بـن محّمـد بـن سـلیمان َنْوَفلـی در زمینـۀ خبرهـا ]ی تار روایت هـا، در 

و  نمـود  بیـان  یـه  معاو نـزد  را  سـخن  ایـن  َسـْعد  چـون  کـه  یافتـم  چنیـن  او،  جـز  و  ابن عایشـه 

ی گفت: ›بنشـین تا پاسـِخ آن  یـه بـرای او بـاد شـکم درکـرد و به و برخاسـت تـا بیـرون رود، معاو

گفتـی، بشـنوی! تـو هرگـز بیـش از امـروز نـزد مـن فرومایـه نبـوده ای. چـرا علـی را یـاری  چـه را 

از  در بـارۀ علـی  تـو  را  آن چـه  مـن هماننـِد  گـر  ا فروِنشسـتی؟ همانـا  او  بـا  بیعـت  از  و  نکـردی 

گفـت: ›بـه  پیامبـر؟ص؟ شـنیدی، شـنیده بـودم، تـا هنـگام مـرگ خـادم علـی می بـودم!‹ َسـْعد 

یه گفـت: ›بنی عـذره این را  خـدا سـوگند! هرآینـه مـن بیـش از تـو سـزاوار ایـن جایگاهـم.‹ معاو

گفته اند، َسْعد به مردی از بنی عذره نسبت داده می شد.« که  از تو برنمی تابند.‹ و چنان 

یه به َسـْعد فرمـان داد ]تا  کـه معاو نـزد حافظـان دقیـق و اسـتوار، ایـن خبـر صحیح اسـت 

گفـت: »چـه چیـز تـو را از دشـنام دهی بـه ابوتـراب بازمـی دارد؟« َسـْعد  علـی را دشـنام دهـد[ و 

ی فرمـود، بـه یـاد دارم، هرگـز او را  کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه و کـه آن سـه سـخن را  گفـت: »مـادام 

گفتـه می شـد، برایـم دوست داشـتنی تر از  گـر یکـی از آن سـه بـه مـن  دشـنام ندهـم و هرآینـه ا

کـه رسـول خدا؟ص؟ بـرای رفتـن بـه تبـوک علـی را برجـای نهـاد،  گاه  شـتران سـرخ موی بـود. آن 

کـودکان برجـای می نهـی؟‹  گفـت: ›ای رسـول خدا! مـرا همـراه زنـان و  کـه علـی بـه او  شـنیدم 

کـه نـزد مـن همـان جایگاهـی را داشـته  و رسـول خدا؟ص؟ بـه او فرمـود: ›آیـا خشـنود نمی شـوی 
کـه پـس از مـن پیامبـری نیسـت؟‹«1 کـه هـارون نـزد موسـی داشـت، بـا ایـن تفـاوت  باشـی 

کـم این  کـم )108/3 ]117/3[(. حا 1. الجامـع الصحیـح ِترِمـذی )213/2 ]596/5[(؛ المسـتدرک علـی الصحیحیـن حا
خبر را صحیح شـمرده و ذهبی نیز درسـتِی آن را پذیرفته اسـت. مسـلم )صحیح مسـلم ]23/5[( آن را با همین لفظ با 
ذکـر سـند آورده و حافـظ گنجـی شـافعی )کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبـی طالـب؟ع؟ : ص28 ]ص85[( آن را 
از وی نقـل کـرده اسـت. نیـز  َبَدخشـی )ُنـُزل األبـرار: ص15 ]ص47[( آن را از مسـلم و ِترِمـذی نقل نمـوده و با همین لفظ، 
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در حدیثـی آمـده کـه َسـْعد بـر معاویـه درآمـد. معاویـه بـه او گفت: »تو را چه شـد کـه همراه ما 

نجنگیدی؟« َسـْعد گفت: »بادی تیره بر من گذشـت و گفتم: ›اخ اخ.‹ و شـترم را خوابانیدم تا 

آن تیرگی فرونشسـت و سـپس راه را شـناختم و حرکت کردم.« معاویه گفت: »در کتاب خدا اخ 

گـر دو گـروه از مؤمنـان بـا هـم کارزار کننـد، میانشـان  اخ نیسـت؛ بلکـه خـدای تعالـی فرمـوده اسـت: ›و ا

گـر یکـی از آن دو بـر دیگـری سـتم و تجـاوز کنـد، با آن که سـتم و تجـاوز می کند، بجنگید تا  آشـتی دهیـد. پـس ا

بـه فرمـان خـدای بازگـردد.‹ ]حجـرات/9[ پـس به خدا سـوگند! تو نه همراه گروه تجاوزگـر در برابر گروه 

عـادل بـودی و نـه همـراه گـروه عـادل بـر گـروه تجاوزگـر.« َسـْعد گفـت: »مـن آن نیسـتم کـه بـا مردی 

نبـرد کنـم کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه وی فرمـود: )تـو نـزد مـن همـان جایگاهـی را داری کـه هـارون نـزد 

موسـی داشـت، بـا ایـن تفـاوت کـه پـس از مـن پیامبـری نیسـت.‹«  معاویـه گفـت: »چـه کسـی 

َمه.« معاویه گفت: »هال کـه اگر من 
َ
همـراه تـو ایـن سـخن را شـنید؟« گفـت: »فـالن و فـالن و اّم َسـل

ایـن سـخن را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده بـودم، هرآینـه بـا علـی نمی جنگیـدم.« )البدایـة و النهایـه 

تألیف ابن َکثیر: 77/8 ]83/8[(

پـس آن چـه َسـْعد آن را در شـماِر حدیـِث پرچـم1 و ازدواج بـا صّدیقـۀ طاهـره بـر اسـاس 

 وحـی خـدای عزیـز _ کـه ایـن هـر دو از واالتریـن فضیلت هـا بـه شـمار می رونـد _ بـزرگ شـمرده 

گـر آن را شـنیده بـود، هرآینـه بـا علـی نمی جنگیـد و تـا پایـان عمـر در  کـه ا یـه اّدعـا نمـوده  و معاو

گزیـر بایـد همـان گونه که ما وصف نمودیم، باشـد تا برای َسـْعد  ی بـه سـر می ُبـرد، نا خدمـت و

برتـری دهـد  بـر شـتران سـرخ موی  یـا  بتابـد  آن  بـر  هـر چـه خورشـید  بـر  را  آن  کـه   ممکـن شـود 

یـه ]بـه موجـب آن[ خدمـت بـه علـی را بـر خـود واجـب شـمارد. و ایـن چیـزی اسـت جـز  و معاو

کـه وظیفـۀ  اداره نمایـد، چنـان  را  آنـان  امـور زندگـی  تـا  بـر خانـواده  کسـی  جانشـین سـاختن 

گماشـتن علـی بـر منافقـان تـا بـه تجّسـس در حـال  خدمتـکاران اسـت؛ یـا فقـط بـه دیدبانـی 

که مستخدمان فرورتبۀ حکومت ها چنین وظیفه ای دارند. آنان پردازد، چنان 

گـزارش کرده اسـت. همچنین میرزا مخدوم جرجانی در نواقض الّروافض: فصل  ابن َحَجـر )اإلصابـه: 509/2( از ِترِمـذی 
کرده اسـت. دوم آن را از مسـلم و ِترِمذی نقل 

1. مقصود، واگذاری پرچم به امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز خیبر، از سوی پیامبر اکرم؟ص؟ است. )م.(

201/3
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کـه حدیـث یـاد شـده را از ابراهیـم یـا عامـر، پسـران َسـْعد  ب پـس از آن  5. سـعید بـن ُمَسـِیّ

بـن ابی وّقـاص، شـنید، گفـت: »مـن بـه این راضی نشـدم؛ پس دوسـت داشـتم که در بـارۀ آن با 

سـعد گفتگـو کنـم . نـزد وی رفتـم و گفتـم: ›ایـن چـه حدیـث اسـت کـه پسـرت عامـر آن را برایم  

گفـت؟‹ َسـْعد دو انگشـتش را در گوش هایـش فرونمـود و گفـت: ›مـن خود، آن را از رسـول خدا 

گـر جـز ایـن باشـد، گوش هایـم ناشـنوا بـاد!‹«1 پـس ایـن چه چیز بـوده که سـعید آن را  شـنیدم و ا

در ایـن حدیـث بـزرگ شـمرده تـا آن جـا کـه پـس از شـنیدنش از پسـر َسـْعد، اصرار نمـوده تا خبر 

کـه  کار بـرده، مگـر ایـن  کیـدی بـرای وی بـه  آن را از خـوِد َسـْعد جویـا شـود و َسـْعد نیـز چنـان تأ

همـان عظمتـی را کـه مـا یـاد نمودیـم، از این سـخن برداشـت نموده باشـد؟

گفتـه اسـت: »هـارون برتریـِن  6. امـام ابوبسـطام ُشـعبة بـن حّجـاج در بـارۀ آن حدیـث 

کـه علـی؟ع؟ نیـز از همـۀ اّمـت محّمد؟ص؟ برتر باشـد  اّمـت موسـی؟ع؟ بـود. پـس بایسـته اسـت 

گفـت:  کـه موسـی بـه بـرادرش هـارون  تـا ایـن نـّص صحیـح صریـح پـاس داشـته شـود، چنـان 
›در میـان قـوم مـن، جانشـینم بـاش و بـه صـاح و سـامان بکـوش.‹ ]اعـراف/142[«2

کلمـۀ )ِمـْن( حـرف اّتصـال  ـی( خبـر اسـت بـرای مبتـدأ؛ و  گویـد: »کلمـۀ )مِنّ 7. طّیبـی 

( اسـت. حـرف )بـاء( نیـز زائـد  کلمـۀ )خـاّصٌ ـق دارد، 
ّ
بـه آن تعل اسـت؛ و آن چـه ایـن خبـر 

ه<  م �ب �ت م�خ
آ
ل ما ا ِم�ش وا �ب َم�خ

آ
�خ ا اإ کـه در ایـن سـخن خـدای تعالی نیـز چنیـن اسـت: >�خ اسـت، چنـان 

پیامبـر چنیـن  پـس معنـای سـخن  آوردنـد.  ایمـان  ایمـان شـما،  ِمثـل  گـر  ا یعنـی  ]بقـره/137[ 

کـه هـارون نـزد موسـی  اسـت: ›تـو بـه مـن پیوسـته هسـتی و نـزد مـن همـان جایـگاه را داری 

ی آن را بـا  کـه و کار رفتـه و وجـه شـباهت، مبهـم اسـت  داشـت.‹ در ایـن سـخن تشـبیهی بـه 

کـه پـس از مـن پیامبـری نیسـت.‹ پـس  ایـن سـخنش روشـن فرمـوده اسـت: ›بـا ایـن تفـاوت 

کـه آن پیوسـتگی میـان پیامبـر و علـی، نـه از جهـت نبـّوت، بلکـه از جهتـی  دانسـته می شـود 

دّنّیه تألیف عالمه ُزرقانی: 70/3(�
ّ
فروتر  از آن، یعنی خالفت است.« )شرح المواهب الل

1. آن را نسائی )خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟: ص15 ]ص70-72[( با چندین طریق روایت نموده است.

گنجـی شـافعی )کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبـی طالـب؟ع؟: ص150 ]ص283[( بـا ذکـر سـند  2. آن را حافـظ 
روایـت نمـوده اسـت.

202/3
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گفتـــار اســـت:  کـــه در ایـــن حدیـــث، ابن تیمّیـــه آن را دروغ دانســـته، ایـــن  دیگـــر ســـخنی 

کـــه  گفتـــه اســـت: »ایـــن از چیزهایـــی اســـت  ی  »و همـــۀ درهـــا، جـــز دِر خانـــۀ علـــی را بســـت.« و

ــاخته اند.« یارویی ... برسـ ــرای رو ــیعیان بـ شـ

جـز   انگیـزه ای  شـیعیان،  بـه  حدیـث  ایـن  سـاختن  دادِن  نسـبت  بـرای  مـن  پاسـخ: 

گـری و هیاهـو نمی یابـم؛ چرا که  م بـا غوغا
ّ
کـردن حقیقت هـای مسـل بی شـرمی و الف زنـی و رد 

ی قـرار دارد، از جملـه مسـند امـاِم  کتاب هـای پیشـوایان مذهـب ایـن مـرد در برابـر چشـمان و

کـه برخـی صحیـح و بعضـی  کـه در آن، ایـن حدیـث را بـا سـندهای فـراوان  مذهبـش احمـد 

کـه طبـق نظـر  گروهـی از صحابـه روایـت نموده انـد و شـمار آن هـا ازحـّدی  حسـن هسـتند، از 

خـود ایشـان، بـا آن تواتـر فراهـم آیـد فراتـر اسـت؛ از جملـه:

به  که  داشتند  درهایی  رسول خدا؟ص؟  اصحاب  از  تن  »چند  گوید:  ارقم  بن  ید  ز  .1

مسجد باز می شد. روزی پیامبر فرمود: ›همۀ این درها را، جز دِر خانۀ علی، ببندید!‹ مردم 

کردند. رسول خدا؟ص؟ برخاست و پس از ستایش و ثنای خداوند  در این زمینه چند و چون 

فرمود: ›اّما بعد؛ همانا من فرمان یافتم تا همۀ درها را، جز دِر خانۀ علی، ببندم. سپس برخی 

کاری  گشودم؛ بلکه به  کردند! هرآینه من نه چیزی را بستم و نه چیزی را  از شما چند و چون 

ی نمودم.‹« فرمان یافتم و از آن پیرو

سـند ایـن حدیـث در مسـند امـام احمـد )369/4 ]496/5[( چنیـن اسـت: »حدیـث گفـت 

یـان ایـن سـند،  یـد بـن ارقـم.« راو مـا را محّمـد بـن جعفـر، از عـوف، از میمـون ابوعبـداهلل، از ز

یـان حدیـث صحیـح هسـتند، مگـر ابوعبـداهلل میمـون کـه ثقـه اسـت. پـس ایـن حدیـث به  راو

یانـش ثقـه هسـتند.  تصریـح حافظـان، صحیـح اسـت و راو

ص13  امیرالمؤمنین؟ع؟ :  )خصائص  همو  نیز  و  ]118/5[(؛  الکبری  )الّسنن  نسائی  را  این 

که بر حّجت آوری به حدیثش اجماع نموده اند _ به  ]ص59[( از حافظ محّمد بن َبّشار ُبْندار 

گفتۀ ذهبی ]میزان االعتدال: 490/3[ _ با همان سند روایت نموده است. 
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کم )المستدرک علی الصحیحین: 125/3 ]135/3[( آن را صحیح شمرده و ضیاء   و حا

القول  که در  کالباذی در معانی األخبار، چنان  المختارة مّما لیس فی الّصحیحین؛  مقّدسی در 

ِضره:  المسّدد )ص17 ]ص21[( آمده؛ سعید بن منصور در الّسنن؛ محّب الّدین طبری )الّریاض الّنَ

گنجی )کفایة الطالب فی  192/2 ]139/3[(؛ خطیب بغدادی از طریق حافظ محّمد بن َبّشار؛ 

)تذکرة خواّص األّمه:  ابن جوزی حنفی  أبی طالب؟ع؟ : ص88 ]ص203[(؛ سبط  مناقب علی بن 

ص24 ]ص41[(؛ ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: 451/2 ]173/9[(؛ ابن َکثیر )البدایة و الّنهایه: 

گفته است: »ابن جوزی  ی  342/7 ]379/7[(؛ ابن َحَجر )القول المسّدد: ص17 ]ص20 و 21[(. و

به  و  آورده،  نسائی  طریق  از  را  روایت  این   ]363/1[ ساختگی(  )=حدیث های  الموضوعات  در 

ک شمرده؛ و در این زمینه اشتباهی  یانش، آن را عیبنا سبب وجود میمون ]ابوعبداهلل[ در راو

آشکار مرتکب گشته، چرا که میمون را چندین تن ثقه شمرده اند و ]تنها[ برخی درباره دقت  

ی صحیح  یده اند و ترمذی حدیثی جز این را از و و حافظۀ او در نقل حدیث، چون و چرا ورز

شمرده است.«

البخاری: 12/7  صحیح  بشرح  الباری  )فتح  ابن َحَجر  کرده اند:  روایت  را  آن  کسان  این  نیز 

]14/7[( _ وی گفته است: »راویان این حدیث، ثقه هستند.«؛  سیوطی در جمع الجوامع _ چنان 

که در َکْنُز الُعّمال )152/6 و 157 ]598/11 و 618[( آمده؛  َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 114/9(؛ عینی 

گفته است: »این حدیث  ی  )عمدة القاری: 592/7 ]176/16[(؛ َبَدخشی )ُنُزل األبرار ]ص71[(. و

یانش ثقه هستند، آورده اند.« که راو کم و ضیاء با سندی  را احمد و نسائی و حا

گر من  که ا گوید: »به فرزند ابوطالب سه ویژگی داده شد  2. عبداهلل بن عمر بن خّطاب 

به من داده  که شتران سرخ موی  این  از  بود  برایم دوست داشتنی تر  را داشتم،  آن ها  از  یکی 

ی درآورد و او از علی فرزند آورد؛ همۀ درها  شود: رسول خدا؟ص؟ دختر خویش را به همسرِی و

ی سپرد.« به سوی مسجد، جز دِر خانۀ او را بست؛ و در روز خیبر، پرچم را به و

گفـت مـا را  در مسـند احمـد )26/2 ]104/2[( سـند ایـن حدیـث چنیـن اسـت: »حدیـث 

وکیـع، از هشـام بـن َسـْعد، از عمـر بـن اسـید، از ابن عمـر.«
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گویـد: »آن را احمـد و ابو َیْعلـٰی ]المسـند: 452/9[  حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 120/9( 

یـان حدیـث صحیـح هسـتند.« یـان آن دو، راو روایـت نموده انـد و راو

ابن ابی  َشیبه ]المصّنف: 70/12[؛ ابو ُنَعیم ]ذکُر أخبار إصبهان: 210/2[؛ محّب الّدین طبری 

یکم  و  چهل  باب  ْمَطین:  الّسَ )َفرائُد  وئی  حّمُ اإلسالم  شیخ  ]139/3[(؛   192/2 ِضره:  الّنَ )الّریاض 

]208/1[(؛ ابن َحَجر )فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 12/7 ]15/7[(؛ و همو )الّصواعق المحرقه: 

ص76 ]ص127[( این روایت را با ذکر سند آورده اند. نیز ابن َحَجر )القول المسّدد: ص20 ]ص25[( 

زیرا  شمرده،  ک  عیبنا ابن جوزی  را  ابن عمر   »حدیث  است:  گفته  و  شمرده  صحیح  را  آن 

یان صحیح مسلم است و بسیار  که هشام از راو یان آن است؛ حال آن  هشام بن َسْعد در راو

گفته اند، حدیثش  ی در نقل حدیث سخن  راستگو است، و ]تنها[ در بارۀ دّقت و حافظۀ و

با شاهدهایی تقویت می گردد.«

ایـن کسـان نیـز آن را روایـت کرده انـد: نسـائی بـا سـند صحیـح؛ سـیوطی در جمـع الجوامع 

کـه  کـه در َکْنـُز الُعّمـال )391/6 ]110/13[( آمـده _ ؛ َبَدخشـی )ُنـُزل األبـرار: ص35 ]ص72[(  _ چنـان 

سـند آن را نیکو شـمرده اسـت.

ی گفـت: »مرا از علـی و عثمان خبر  3. عبـداهلل بـن عمـر بـن خّطـاب؛ عـالء بـن عـرار به و

کسـی مپـرس، بلکـه بـه جایگاهـش نـزد رسـول خدا؟ص؟  ی از  گفـت: »اّمـا علـی؛ در بـارۀ و ده!« 

که همانا پیامبر درهای خانه های ما را در مسـجد بسـت و دِر خانۀ او را برجای نهاد.« بنگر؛ 

ابواسـحاق  طریـق  از  ص123[  امیرالمؤمنیـن:؟ع؟  ]خصائـص  نسـائی  حافـظ  را  خبـر  ایـن 

سـبیعی با ذکر سـند آورده و ابن َحَجر )القول المسـّدد: ص18 ]ص23[( و نیز در فتح الباری بشـرح 

یانش روایتگران  گفته اسـت: »سـند این حدیث صحیح اسـت و راو صحیح البخاری )12/7( 

را  ی  و او،  جـز  و  معیـن  بـن  یحیـی  و  اسـت  ثقـه  کـه  عـالء  مگـر  هسـتند،  صحیـح   حدیـث 

ثقه شمرده اند.«

نیـز آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد: کالبـاذی در معانـی األخبـار، چنـان که 
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)الآللـی المصنوعـه:  الّزوائـد: 115/9(؛ سـیوطی  َهیَثمـی )مجمـع  آمـده؛  القـول المسـّدد )ص18(  در 

که یاد شـد؛ َبَدخشـی  181/1 ]349/1[( از ابن َحَجر، ضمن صحیح شـمردن آن و بیاِن سـخنی 

گذشت. که از ابن َحَجر  )ُنُزل األبرار: ص35 ]ص73[( همراه صحیح شمردنش، همان سان 

کـه یـاد شـد، روایـت نمـوده  یـد بـن ارقـم  4. َبـراء بـن عـازب ایـن روایـت را بـا همـان لفـظ ز

بـن حّیـان بصـری،  ابواشـهب جعفـر  را  »آن  گویـد:  ]مناقـب علـی؟ع؟ : ص72[  احمـد  اسـت. 

کـرده اسـت.« بنگریـد بـه: البدایـة و النهایـه تألیـف  از عـوف، از میمـون ابوعبـداهلل، از بـراء روایـت 

یانـش ثقـه هسـتند. ابن َکثیـر: 342/7 ]379/7[. ایـن سـند صحیـح اسـت و همـۀ راو

کرده است: »به علی بن ابی طالب سه ویژگی  ی نقل  5. عمر بن خّطاب؛ ابوهریره از و

که شتران سرخ  گر یکی از آن ها به من داده می شد، برایم خوشایندتر از آن بود  که ا داده شد 

گفت: »همسری اش با  کدامند؟«  گفتند: »ای امیرالمؤمنین! آن ها  موی به من داده شود.« 

که هر چه  کن بودنش در مسجد همراه رسول خدا، ضمن این  فاطمه دختر رسول خدا؛ سا

برای پیامبر در مسجد حالل بود، برای او نیز حالل به شمار می رفت؛ سپرده شدن پرچم به 

ی در روز خیبر.« و

ــن:  ــی الصحیحیـ ــتدرک علـ ــم )المسـ کـ ــد: حا ــند آورده انـ ــر سـ ــا ذکـ ــر را بـ ــان آن خبـ کسـ ــن  ایـ

ابن َســـّمان در  المســـند الکبیـــر؛  ابو َیْعلـــٰی در  125/3 ]135/3[( ضمـــن صحیـــح شـــمردنش؛ 

ـــن ابی طالـــب؟ع؟ : ص12 ]ص65[( از طریـــق  الموافقـــه؛ َجـــَزری )أســـنی المطالـــب فـــی مناقـــب علـــّی ب

ـــره: 192/2  ِض ـــاض الّنَ ـــن )الّری ـــته؛ محّب الّدی ـــح دانس ـــم آن را صحی ک ـــه حا ک ـــن  ـــاِن ای ـــم و بی ک حا

]139/3[(؛ خوارزمـــی )المناقـــب: ص261 ]ص332[(؛ َهیَثمـــی )مجمـــع الّزوائـــد: 120/9(؛ ســـیوطی 

یـــخ الخلفـــاء: ص116 ]ص161[؛ الخصائـــص الکبـــرٰی: 243/2 ]424/2[(؛ ابن َحَجـــر )الّصواعـــق  )تار

المحرقه: ص76 ]ص127[(�

بسـته شـود  تـا همـۀ درهـا  فرمـان داد  پیامبـر؟ص؟  گویـد: »همانـا  بـن عّبـاس   6. عبـداهلل 

ی آمده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟  و همـۀ درهـا، جـز دِر خانـۀ علـی، بسـته شـد.« در لفـظ دیگر  و

کـه درهـای مسـجد بسـته شـود و همه بسـته شـد، جز دِر خانـۀ علی.« دسـتور فرمـود 
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کسـان با ذکر سـند روایت نموده اند: ِترِمذی )الجامع الصحیح: 214/2 ]599/5[(  آن را این 

یم، از َعْمِرو 
َ
ج یحیی بن ُسـل

ْ
از محّمـد بـن حمیـد و ابراهیـم بـن مختار، هر دو از ُشـعبه، از ابوَبل

یان آن ثقه هسـتند. ْبِن میمون، از ابن عّباس. این سـند صحیح اسـت و همۀ راو

کسـان آن را بـا ذکـر سـند آورده انـد: نسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص13  نیـز ایـن 

)الّریـاض  محّب الّدیـن  طریـق؛  دو  بـا   )153/4 األولیـاء:  )ِحلیـة  اصفهانـی  ابو ُنَعیـم  ]ص63[(؛ 

ص87  أبی طالـب؟ع؟ :  بـن  علـی  مناقـب  فـی  الطالـب  )کفایـة  گنجـی  ]139/3[(؛   192/2 ِضـره:  الّنَ

گویندۀ سـخن[  که آن را حسـن و دارای سـند عالی ]= کوتاه و نزدیک به  ]ص202[( ضمن این 

دانسـته؛ سـبط ابن جـوزی حنفـی )تذکرة خواّص األّمـه: ص25 ]ص41[(؛ ابن َحَجر )القول المسـّدد: 

ص17 ]ص21[(؛ همـو )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 12/7 ]15/7[( ضمـن ثقـه شـمردن 

بـی )الّسـیرة الحلبیـه: 373/3 ]346/3[(؛ َبَدخشـی )ُنـُزل األبـرار: ص35 ]ص71[(� 
َ
یـان آن؛ َحل راو

یانش ثقه هستند، آن را آورده است.« که راو گفته است: »احمد و نسائی با سندی  ی  و

گوید: »رسول خدا؟ص؟ فرمان داد درهای مسجد بسته شود، جز دِر  7. عبداهلل بن عّباس 

خانۀ علی؛ پس وی در حالی که ُجُنب بود، به مسجد درون می شد و راهی جز آن نداشت.«

نسـائی )خصائـص امیرالمؤمنیـن؟ع؟ : ص14 ]ص64[( آن را از محّمـد بـن ُمّثنـٰی، از یحیـی 

بـن َحّمـاد، از ابووّضـاح1، از یحیـی، از َعْمـِرو ْبِن میمون، از ابن عّباس آورده که رسـول خدا؟ص؟ 

یانش ثقه هسـتند. فرمـان داد ... . ایـن سـند صحیـح اسـت و همـۀ راو

نیـز ابن َحَجـر )فتـح الباری بشـرح صحیح البخـاری: 12/7 ]15/7[( آن را روایت نموده و گفته 

یـان آن ثقـه هسـتند.« َقْسـَطالنی  )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 81/6  اسـت: »راو

یانش را ثقه شـمرده اسـت. همچنین  کرده و راو ]167/8[( نیز  از احمد و نسـائی، آن را روایت 

گـردد. در ُنـُزل األبـرار )ص35 ]ص72[( یافـت 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »همـۀ درهـای مسـجد، جز  در لفظـی دیگـر از ابن عّبـاس آمـده 

الحّفـاظ: 236/1[  تذکـرة  بـه:  ]بنگریـد  احمـد  کـه  اسـت  وّضـاح  ابوعوانـۀ  آن،  اّمـا صحیـِح  اسـت؛  نسـخه چنیـن  در   .1 
کتاب: 78/1� و ابوحاِتم ]الجرح و الّتعدیل: 40/9[ او را ثقه شمرده اند. بنگرید به: همین 
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دِر خانـۀ علـی، را ببندیـد.« ایـن را کالبـاذی در معانـی األخبـار؛ ابو ُنَعیم؛ و جز آن دو، با ذکر سـند 
روایـت نموده اند.

گویـد که رسـول خدا؟ص؟ به علی فرمود: »همانا موسـی از پروردگار  8. عبـداهلل بـن عّبـاس 
از خداونـد  و مـن  گرداَنـد؛  بـرای هـارون و نسـلش طاهـر  را  کـه مسـجدش  خویـش خواسـت 
کسـی را نـزد  گرداَنـد.«1 سـپس  خواسـته ام تـا ]مسـجدم را[ بـرای تـو و نسـلت پـس از تـو، طاهـر 
ابوبکـر فرسـتاد و دسـتور فرمـود: »دِر خانـه ات را ]کـه در مسـجد بـاز می شـود[ ببنـد.« ابوبکـر 
گفـت: »إّنـا هلل و إّنـا إلیـه راجعـون؛ می شـنوم و فرمـان می َبـرم.« سـپس دِر خانـه اش را بسـت. 
کـه دِر  کـرد. سـپس بـر منبـر فـراز شـد و فرمـود: »مـن نبـودم  آن گاه، پیامبـر بـا عمـر نیـز چنیـن 
گشـاده نهادم؛ بلکه خداوند درهای شـما را بسـت  خانه های شـما را بسـتم و دِر خانۀ علی را 

گشـاده نهـاد.« و دِر خانـۀ علـی را 

کـه سـیوطی ]جامـع األحادیـث: 274/16[  ایـن را نسـائی بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده، چنـان 
آورده اسـت.

کـرد و علـی را باقـی  گویـد: »چـون پیامبـر اهـل مسـجد را بیـرون  9. عبـداهلل بـن عّبـاس 
نهـاد، مـردم در ایـن کار چنـد و چـون کردنـد. خبر  به پیامبر؟ص؟ رسـید؛ فرمود: ›من نه از پیش 
خـود، شـما را بیـرون رانـدم و نـه او را باقـی نهـادم؛ بلکـه خداونـد شـما را بیرون راْنـد و او را باقی 
کـه مـن بنـده ای فرمان داده شـده هسـتم و آن چـه را فرمان یافتـم، انجام  نهـاد. جـز ایـن نیسـت 

ی نکنم، جز از آن چه به من وحی می شود.‹« دادم؛ من پیرو

بی )الّسـیرة 
َ
ایـن را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 144/12[؛ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 115/9(؛ و َحل

الحلبیـه: 374/3 ]346/3[( بـا ذکـر سـند آورده اند.

گوید: »در هنگامۀ َجَمل،  کنانی  10. ابوسعید ُخْدری، َسْعد بن مالک؛ عبداهلل بن رقیم 
گفـت: ›رسـول خدا؟ص؟  ی  بـه مدینـه رفتیـم و در آن جـا، َسـْعد بـن مالـک را دیـدار نمودیـم. و

فرمـان داد تـا درهایـی کـه در مسـجد راه داشـت، بسـته شـود؛ و دِر خانـۀ علی را بـاز نهاد.‹«

1. مقصـود آن اسـت کـه ایشـان بـر خـالف دیگـران می تواننـد بـا حال جنابت نیز به مسـجد درون شـوند و مسـجد بـا این کار 
آلوده نمی شـود. )ن.(
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این را امام احمد ]مسند احمد : 285/1[ از حّجاج، از ِفطر، از عبداهلل بن رقیم آورده است.

گویـد: »سـند احمـد، حسـن اسـت و آن را ابو َیْعلـٰی و َبـّزار  َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 114/9( 

و َطَبرانـی در المعجـم األوسـط روایـت نموده انـد؛ و در روایـت َطَبرانـی چنین افزوده شـده اسـت: 

›گفتنـد:“ای رسـول خدا! درهـای همـۀ مـا را بسـتی، جـز دِر خانـۀ علـی!” فرمود:“مـن درهـای 

شما را نبستم؛ بلکه خداوند آن را بست.”‹«

گوید: »همانا به علی بن ابی طالب سه چیز داده  11. َسْعد بن مالک، ابوسعید ُخْدری، 

گر یکی از آن ها به من عطا می گشت، برایم دوست داشتنی تر از دنیا و همۀ چیزهایی  شد که ا

که در آن است. هرآینه در روز غدیر خم، رسول خدا؟ص؟ پس از ستایش و ثنای خداوند،  بود 

ی چشم دردی سخت داشت و نمی توانست ببیند،  ی گفت: ) ... .( و در روز خیبر که و به و

علی را آوردند و ... و رسول خدا عمویش، عّباس، و دیگران را از مسجد بیرون راْند. عّباس 

که خویشاوندان نزدیک و عموهای تو هستیم؛  گفت: ›ما را بیرون می کنی، حال آن  ی  به و

که شما را بیرون راندم و علی را  و علی را سکونت می بخشی؟‹ پیامبر فرمود: ›من نیستم 

کرده، علی را سکونت بخشید.‹« کن نمودم؛ بلکه خداوند شما را بیرون  سا

کم )المستدرک علی الصحیحین: 117/3 ]126/3[( با ذکر سند آورده است. این را حا

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »همانـا خداونـد بـه موسـی فرمـان  گویـد  12. ابو حـاِزم اشـجعی 

نباشـد؛  کن  سـا آن  در  کسـی  هـارون،  و  ی  و خـود  جـز  کـه  نهـد  بنـا  کیـزه  پا مسـجدی  تـا   داد 

کیـزه بسـازم که جـز خودم و علی و دو پسـِر  و هرآینـه خداونـد بـه مـن فرمـان داد کـه مسـجدی پا

کسـی در آن سـکونت نگزیند.« علی، 

سیوطی )الخصائص الکبرٰی: 243/2 ]424/2[( این را روایت نموده است.

کـه فرمـود: ›همـۀ درهـا، جـز دِر  گویـد: »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم  13. جابـر بـن عبـداهلل 

خانـۀ علـی، را ببندیـد.‹ و بـا دسـتش بـه دِر خانـۀ علـی اشـاره فرمـود.«

کر )تاریخ مدینة دمشـق ]184/12[(؛  این را خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 205/7(؛ ابن عسـا
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گنجـی )کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص87 ]ص201[(؛ و سـیوطی در جمـع 

کـه در کنـز العّمـال )398/6 ]137/13[( آمـده _ بـا ذکـر سـند آورده اند. الجوامـع _ چنـان 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـان داد تـا همـۀ درهـا جـز دِر خانـۀ علـی  گویـد  14. جابـر بـن َسـُمَره 

کـه دِر خانۀ من باز باشـد[ بـه اندازه ای  بسـته شـود. عّبـاس گفـت: »ای رسـول خدا! ]اجـازه ده 

تـو  کار ]کـه  ایـن  از  بـه چیـزی  فرمـود: »مـن  بیـرون شـوم.« پیامبـر  و  آیـم  تنهـا خـودم درون  کـه 

می خواهـی[ فرمـان نیافتـه ام.« پـس جـز دِر خانـۀ علـی، همـۀ درها را بسـت. و چه بسـا علی در 

کـه ُجُنـب بـود، از مسـجد می گذشـت. حالـی 

این را حافظ َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 246/2[ از ابراهیم بن نائلۀ اصفهانی، از اسـماعیل 

ک بـن حـرب، از جابـر روایـت نمـوده اسـت. ایـن سـند  بـن عمـرو َبَجلـی، از ناصـح، از سـما

گـر نگوییـم کـه صحیـح اسـت _ آن هم به سـبب وجود ناصح. نیز این کسـان  حسـن اسـت _ ا

آن را بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد: َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 115/9(؛ ابن َحَجـر )القـول المسـّدد: 

ص18 ]ص23[(؛ همـو )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 12/7 ]15/7[(؛ َقْسـَطالنی  )إرشـاد 

بی )السـیرة الحلبیـه: 374/3 ]346/3[(؛ 
َ
الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 81/6 ]167/8[(؛ َحل

َبَدخشی )ُنُزل األبرار: ص35 ]ص72[(�

کـه در  گویـد: »رسـول خدا؟ص؟ مـا را فرمـان داد تـا همـۀ درهایـی  15. َسـْعد بـن ابی وّقـاص 

مسجد راه داشت، بسته شود؛ و دِر خانۀ علی را باز نهاد.«

این را احمد بن حنبل )مسـند احمد: 175/1 ]285/1[( با ذکر سـند آورده و ابن َحَجر )فتح 

گفتـه اسـت: »احمـد و نسـائی آن را بـا ذکـر سـند  البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 11/7 ]14/7[( 

کـرده   آورده انـد و سـندش قـوی اسـت.« نیـز عینـی )عمـدة القـاری: 592/7 ]176/16[( از آن یـاد 

و سندش را قوی دانسته است.

و دِر  را بسـت  گویـد: »همانـا رسـول خدا؟ص؟ درهـای مسـجد  ابی وّقـاص  بـن  َسـْعد   .16

کـه  ی فرمـود: ›مـن نبـودم  کار چنـد و چـون کردنـد. و خانـۀ علـی را گشـاده نهـاد. مـردم در ایـن 

گشـود.‹« گشـاده نهـادم؛ بلکـه خداونـد آن را  آن را 
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ایــن را ابو َیْعلــٰی ]المســند: 61/2[ از موســی بــن محّمــد بــن َحّســان، از محّمــد بن اســماعیل 

کاهلــی، از مســلم، از َخْیَثمــه، از َســْعد روایــت نمــوده  بــن جعفــر بــن طّحــان، از غّســان بــن ُبســر 

ی نقــل  ــدون عیب گیــری در ســند، آن را از و ــه: 342/7 ]379/7[( ب ــة و الّنهای ــر )البدای و ابن َکثی

کــرده اســت.

گوید: »به مّکه رفتم و با َسـْعد بن ابی وّقاص  17. َسـْعد بن ابی وّقاص؛ حارث بن مالک 

کـه مایـۀ افتخارش  دیـدار نمـودم و گفتـم: ›آیـا در بـارۀ علـی بـن ابی طالـب سـخنی شـنیده ای 

باشـد؟‹ گفـت: ›همـراه رسـول خدا؟ص؟ بودیـم کـه شـبانگاه در میـان مـا نـدا داده شـد کـه همۀ 

ی آمـد  کنان مسـجد، جـز خانـدان رسـول خدا، بیـرون رونـد. صبحگاهـان عمویـش نـزد و  سـا

کن  سـا را  جـوان  ایـن  و  رانـدی  بیـرون  را  عموهایـت  و  اصحـاب  رسـول خدا!  گفـت:“ای  و 

کن  یـد و ایـن جـوان سـا کـه فرمـان دادم تـا شـما بیـرون رو نمـودی!” پیامبـر فرمود:“مـن نبـودم 

فرمـان داد.”‹« کار  ایـن  بـه  بماَنـد؛ همانـا خداونـد 

ایــن را نســائی )خصائــص امیرالمؤمنیــن؟ع؟ : ص13 ]ص62[( بــا ذکــر ســند آورده و نیــز بــا 

ســندی دیگــر، آن را از وی روایــت نمــوده کــه در آن چنیــن آمــده اســت: »عّبــاس نــزد پیامبــر؟ص؟ 

رفــت و گفــت: ›درهــای مــا، جــز دِر خانــۀ علــی، را بســتی!‹ پیامبــر فرمــود: ›نــه مــن آن را گشــودم و 

نه من این ها را بستم.‹«

کـه همـۀ درهـا، جـز دِر خانـۀ  گویـد: »رسـول خدا؟ص؟ فرمـان داد  18. َسـْعد بـن ابی وّقـاص 

گفتنـد: ›ای رسـول خدا! همـۀ درهـای مـا، جـز دِر خانـۀ علـی، را بسـتی!‹  علـی، بسـته شـود. 

فرمـود: )مـن درهـای شـما را نبسـتم؛ بلکـه خـدای تعالـی آن هـا را بسـت.(«

بـن  بـن میسـر  یـة  از معاو )المعجـم األوسـط ]553/4[(  َطَبرانـی  و  نسـائی  و  احمـد  را  ایـن 

ایـن سـند  نموده انـد.  روایـت  پـدرش  از  َسـْعد،  بـن  ُمْصَعـب  از  بـن عتیبـه،  از حکـم  شـریج، 

هسـتند. ثقـه  یانـش  راو همـۀ  و  اسـت  صحیـح 

بنگریـد بـه: القـول المسـّدد: ص18 ]ص22[؛ فتـح الباری بشـرح صحیح البخـاری: 11/7 ]14/7[ 

یان آن؛ إرشـاد الّسـاری فی شـرح صحیـح البخـاری: 81/6 ]167/8[ که گفته  ضمـن ثقـه شـمردن راو

)294(



315 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

یـان ثقـه  اسـت: »نـزد احمـد و نسـائی بـا سـندی قـوی روایـت شـده و در روایـت َطَبرانـی، بـا راو

گفتـه اسـت: »احمـد و نسـائی و َطَبرانـی آن را بـا  آمـده اسـت.«؛ ُنـُزل األبـرار: ص34 ]ص71[ کـه 

سـندهای قـوی روایـت نموده انـد.«؛ عمـدة القـاری: 592/7 ]176/16[�

ی  گویـد: »چـون پیامبـر؟ص؟ درهـای مسـجد را بسـت، قریـش نـزد و 19. انـس بـن مالـک 

گفتنـد: ›درهـای مـا را بسـتی و دِر خانـۀ علـی را باقـی نهـادی!‹  کردنـد و  گلـه  ی  آمدنـد و از و

گشودم.‹« پیامبر فرمود: ›من نه به فرمان خویش آن ها را بستم و نه به فرمان خود این را 

ایـن را حافـظ عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 346/4[ از محّمـد بـن عبـدوس، از محّمـد بـن 

حمیـد، از تمیـم بـن عبدالمؤمـن، از ِهـالل بـن سـوید، از انـس روایـت نمـوده اسـت.

گـردد و ایـن بـر  کـه همـۀ درهـا بسـته  گویـد: »رسـول خدا؟ص؟ فرمـان داد  ْیـدۀ اسـلمی  20. ُبَر

گران افتاد. چون خبر به رسـول خدا؟ص؟ رسـید، مردم را به نماز جماعت فراخواند  اصحابش 

]از  بزرگداشـتی  و  سـتایش  چنـان  رسـول خدا؟ص؟  _ از  شـد  فـراز  منبـر  بـر  گردآمدنـد،  چـون  و 

که آن روز شـنیدیم _ و فرمود: ›ای مردم! نه من آن درها  خداوند[ در خطبه ای نشـنیده بودیم 

گشـود و بسـت.‹ سـپس قرائت نمود: ›سـوگند  گشـودم؛ بلکه خداوند آن ها را  را بسـتم و نه من 

کجـراه، و از هـوای نفـس سـخن  گمـراه اسـت و نـه  کـه یـار شـما ]= رسـول خدا[ نـه  بـه سـتاره چـون فـرو شـود؛ 

نگوید. نیست این قرآن مگر وحیی که به او فرستاده می شود.‹ ]نجم/4-1[

یچه ای در مسـجد باقی بگذار!‹ پیامبر خـودداری نمود و دِر  مـردی گفـت: ›بـرای مـن در

خانـۀ علـی را بـاز گـذارد؛ و علـی از آن درون و بیرون می شـد، حـال آن که ]گاهی[ ُجُنب بود.«

این را ابو ُنَعیم در فضائل الّصحابه با ذکر سند آورده است.

کـه درهـای درون مسـجد  21. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گویـد: »چـون رسـول خدا؟ص؟ فرمـان داد 

از  و  می کشـید  زمیـن  بـر  را  سـرخ رنگش  کنـاره داِر  جامـۀ  کـه  حالـی  در  حمـزه  شـود،  بسـته 

چشـمانش اشـک جـاری بـود، بیـرون آمـد. پیامبـر فرمـود: ›نـه مـن تـو را بیـرون کـردم و نـه مـن او 

ی را سـکونت بخشـید.‹« کن نمـودم؛ بلکـه خداونـد و را سـا

این روایت را حافظ ابو ُنَعیم در فضائل الّصحابه با ذکر سند آورده است.

208/3

)295(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 316

گوید: »رسـول خدا؟ص؟ دسـت مرا برگرفت و فرمود: ›همانا موسـی  22. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

گرداَنـد؛ و هرآینـه مـن از پـروردگارم  از پـروردگارش خواسـت تـا مسـجدش را بـا هـارون طاهـر 

گرداَنـد.‹ سـپس  گذاشـتن تنهـا دِر خانـۀ[ تـو  و نسـلت طاهـر  خواسـتم تـا مسـجدم را بـا ]بـاز 

کسـی را نزد ابوبکر فرسـتاد و دسـتور فرمود: ›دِر خانه ات را ]که در مسـجد باز می شـود[ ببند.‹ 

گفـت: ›می شـنوم و فرمـان می َبـرم.‹ سـپس  گفـت: ›إّنـا هلل و إّنـا إلیـه راجعـون.‹ سـپس  ابوبکـر 

کـرد[. سـپس نـزد  دِر خانـه اش را بسـت. آن گاه کسـی را نـزد عمـر فرسـتاد ]و بـا عمـر نیـز چنیـن 

کـه دِر خانه های شـما را  کار را انجـام داد. آن گاه، فرمـود: ›مـن نبـودم  عّبـاس فرسـتاد و همـان 

بسـتم و دِر خانـۀ علـی را گشـاده نهـادم؛ بلکـه خداونـد دِر خانـۀ علی را گشـاده نهـاد و درهای 

شـما را بست.‹«

این را حافظ َبّزار ]المسند: 144/2[ با ذکر سند آورده است.

ـــُز الُعّمـــال: 408/6 ]175/13[؛ الّســـیرة الحلبّیـــه: 374/3  َکْن بنگریـــد بـــه: مجمـــع  الّزوائـــد: 115/9؛ 

�]346/3[

تـا  آنـان را فرمـان ده  ›روان شـو و  گویـد: »رسـول خدا؟ص؟ فرمـود:  23. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

گفتـم و ایشـان، جـز حمـزه، چنیـن  درهـای خانه هاشـان را ببندنـد!‹ مـن روان شـدم و بـه آنـان 

کردنـد. گفتـم: ›ای رسـول خدا! آنـان چنیـن کردنـد، جـز حمـزه.‹ رسـول خدا فرمـود: ›بـه حمزه 

گفتـم: ›همانـا رسـول خدا تـو را فرمـان  کـه بایـد دِر خانـه اش را بـه دیگـر جـای بَبـرد.‹ پـس  بگـو 

کـرد. آن گاه، نزد پیامبر بازگشـتم و او  کـه درت را جـا بـه جـا کنـی.‹ پـس حمزه چنین  می دهـد 

به نماز ایستاده بود. فرمود: ›به خانۀ خود بازگرد!‹«

یانش ثقه هسـتند، روایت نمـوده و َهیَثمی  ایـن را َبـّزار ]المسـند: 318/2[ بـا سـندی که راو

که در َکْنُز الُعّمال )408/6 ]175/13[(  )مجمع الّزوائد: 115/9(؛ و سیوطی در جمع الجوامع _ چنان 

آمـده _ آن را آورده انـد. سـیوطی ایـن سـند را بـه سـبب وجـود َحّبـۀ عرنـی ضعیـف شـمرده و 

بی )السـیرة الحلبیه: 374/3( 
َ
ی ثقه اسـت. نیز َحل که و پیشـتر در همین کتاب )24/1( گذشـت 

کرده است. آن را روایت 
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کـه پیشـوایان حدیـث، آن هـا را  گاه شـدید و دانسـتید  کـه از ایـن حدیث هـا آ هنگامـی 

بـه آن طریق هـای صحیـح آورده انـد؛ و ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری ]15/7[( 

گفته انـد: »هـر یـک از  و َقْسـَطالنی  )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 81/6 ]167/8[( 

طریق هـای آن، شایسـتۀ حّجـت آوری اسـت، چـه رسـد بـه مجموعـۀ آن هـا.« بـه ایـن ترتیـب، 

کـه آن حدیـث را شـیعیان سـاخته باشـند؟  آیـا جـوازی بـرای ایـن ادعـای ابن تیمّیـه می یابیـد 

آیـا در ایـن افـراد، یکـی از شـیعیان دیـده می شـود؟ آیـا احتمـال مـی رود و ایـن احتمـال را حّتی 

آن  بـه  از حدیث هـای سـاختگی شـیعیان،  کـه چیـزی  روا می داننـد  ابن تیمّیـه  هم مذهبـان 

کتاب هـا راه یافتـه باشـد؟ و آیـا بایـد از شـیعه ایـراد گرفت که چرا با اهل سـّنت در حدیثی که 

کرده انـد؟ خـود، بـا طریق هـای مخصـوص خویـش روایـت نموده انـد، سـازگاری 

گاه باشد؛ اّما خشم َشدید، راه نَفَسش  من احتمال نمی دهم که این مرد از همۀ این ها ناآ

را بسته و برای او  راهی باقی ننهاده، جز این که آن حدیث را با این تهمت ها نشانه رود و اعتنا 

ننماید که در پی این دروغ، مورد نقد و حسابرسی قرار می گیرد؛ و بازجویی خداوند در فردای 

قیامت سخت تر و خوارکننده تر است! شاگرد کودن وی، ابن َکثیر، نیز در تفسیرش )501/1( از 

وی دنباله روی کرده و پس از بیان خبِر »هر دریچه ای را در مسجد ببندید، جز دریچۀ ابوبکر.« 

گفته است: »و این که روایت شده: ›جز دِر خانۀ علی.‹ چنان که در برخی از کتاب های سنن 

آمده، اشتباه است؛ و درست همان است که در این حدیث صحیح آمده است.«

کــه  تســلیم و اطمینــان یافتــن دانشــوران بــه حدیــث »بســتن درهــا« بــه انــدازه ای رســیده 

کــه ابن تیمّیــه در بــارۀ ابوبکــر  کــردن ایــن حدیــث بــا حدیثــی برآمده انــد1  بــه دنبــال ســازگار 

آورده _ گرچــه ایــن ســازگاری پذیرفتــۀ مــا نیســت _ و جــز ابن جــوزی، همســان ابن تیمّیــه در 

که ابن تیمّیه به این حدیث زده، نزده است. کسی چنان تهمتی را  دروغ سازی، 

1. از جملـۀ ایـن افـراد، ایـن کسـانند: ابوجعفـر َطحـاوی در مشـکل اآلثار؛ ابن َکثیر )البدایـة و الّنهایـه: ]379/7[(؛ ابن َحَجر 
کتـاب خویـش ]فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 15/7[؛ سـیوطی )الآللـی المصنوعـه ]346/1- در چندیـن 

351[(؛ َقْسـَطالنی  )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری ]167/8[(؛ عینـی )عمـدة القـاری ]176/16[(�
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کـه فرمـان بـه بسـتن درهـا دو بـار صـورت پذیرفـت؛ در بـار  چکیـدۀ ایـن جمـع آن اسـت 

نخسـت، علی بدان سـبب که گفته شـد، اسـتثنا گشـت؛ و در بار دوم، ابوبکر اسـتثنا شـد. اّما 

ایـن سـخن کامـل نمی گـردد، مگـر ایـن کـه آن چـه در ماجـرای علی آمـده، مربوط بـه دِر حقیقی 

یچـه  گـردد؛ و منظـور از آن، در باشـد و آن چـه در ماجـرای ابوبکـر آمـده، بـه دِر مجـازی حمـل 

کـه بـه  گویـا آنـان هنگامـی  کـه در برخـی از طریق هـای آن حدیـث آمـده اسـت.  اسـت، چنـان 

کـه از آن هـا از راِه  یچه هایـی سـاختند  کردنـد و سـپس در بسـتن درهـا فرمـان یافتنـد، چنیـن 

یچه هـا را نیـز  کـه همـۀ آن در نزدیک تـری بـه مسـجد درآینـد. پـس از ایـن، آنـان فرمـان یافتنـد 

کـه بـرای جمـع ایـن دو حدیـث، درسـت اسـت و بـه همیـن سـان،  ببندنـد. ایـن روشـی اسـت 

ی در مشـکل اآلثـار: آغـاز  ایـن کسـان میـان دو حدیـث یـاد شـده جمـع نموده انـد: ابوجعفـر َطحـاو

کـه تصریـح نموده خانـۀ ابوبکر هـم دری به  ثلـث سـوم کتـاب؛ و ابوبکـر کالبـاذی در معانـی األخبـار 

اّمـا خانـۀ علـی تنهـا یـک در بـه داخـل  یچـه ای بـه داخـل آن؛  بیـرون مسـجد داشـته و هـم در

مسجد داشته است. و خداوند داناتر است!«

گویـد: »این سـخن ابن جـوزی که آن حدیث  نیـز ابن َحَجـر )القـول المسـّدد: ص16 ]ص19[( 

که با حدیث  ی بر آن دلیلی ندارد، جز این  که و را باطل و سـاختگی شـمرده، اّدعایی اسـت 

رسـیده در صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری ]در بـارۀ ابوبکـر[ مخالف اسـت. و این، اقـدام به رّد 

کـردن بـه سـاختگی بـودن حدیـث،  حدیث هـای صحیـح بـا خیـال محـض اسـت؛ و حکـم 

گـر جمـع در حـال  ا کـه جمـع دو روایـت ممکـن نباشـد. و  شایسـته نیسـت، مگـر هنگامـی 

کـه برتـر از هـر  کـه پـس از آن نیـز ممکـن نباشـد؛ چـرا  حاضـر ممکـن نگـردد، مـالزِم آن نیسـت 

که به باطل  صاحب دانشـی، دانایی هسـت و در چنین موردی، شـیوۀ پرهیزگاری آن اسـت 

گـردد که  بـودن حدیـث حکـم نگـردد، بلکـه در آن درنـگ شـود تـا بـرای دیگران، چیزی روشـن 

برای این فرد آشکار نشده است.

که یاد شـد[، حدیثی مشـهور  این حدیث، از این باب اسـت ]مصداق قاعده ای اسـت 

کـه هـر یـک از آن هـا، بـه تنهایـی، از رتبـۀ َحسـن فروتـر نیسـت و  و دارای چندیـن طریـق اسـت 
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آن  درستِی  و  حدیث  این  در بارۀ  بسیار  سخنان  سّنت،  اهل  حافظان  و  پیشوایان 

که به سخن حافظ  که مجال نیست تا آن ها را بازگوییم؛ جز آن  و سرفرود آوردن بدان دارند 

بیان  از  البخاری: 12/7 ]15/7[( پس  الباری بشرح صحیح  ابن َحَجر بسنده  نماییم. وی )فتح 

گفته است: »این حدیث ها یکدیگر را تقویت می نمایند  شش مورد از روایت های یاد شده، 

 و هر یک از طریق های آن ها برای حّجت آوری شایسته است، چه رسد به مجموعۀ آن ها. 

کتاب الموضوعات )=حدیث های ساختگی( آورده و آن را از روایت  ابن جوزی این حدیث را در 

َسْعد بن ابی وّقاص و زید بن ارقم و ابن عمر، تنها از برخی طریق های آنان، یاد کرده و به سبب 

ک شمرده است. اّما این  وجود برخی از راویان که وی در آنان چند و چون داشته، آن را عیبنا

گفتم، یعنی بسیارِی طریق های روایت. نیز  که  مایۀ خدشه و عیب نیست؛ به خاطر آن چه 

در بارۀ  م 
ّ
با حدیث های صحیح مسل که  روی  این  از  دانسته،  ک  را عیبنا این حدیث  وی 

صحیح  حدیث  آن  با  تا  ساخته اند  رافضیان  را  آن  که  نموده  اّدعا  و  نیست؛  سازگار  ابوبکر 

در بارۀ ابوبکر مقابله نمایند. در این زمینه، وی خطایی بس زشت مرتکب شده؛ زیرا در این 

باب، به خیال تعارض میان این حدیث و روایت وارد شده در بارۀ ابوبکر، به رّد حدیث های 

که جمع میان این دو ماجرا امکان پذیر است. َبّزار در المسند به این  صحیح پرداخته؛ با آن 

کوفیان، با سندهای حسن، ماجرای علی  گفته است: ›در روایت های  جمع اشاره نموده و 

گر حدیث های کوفیان  بیان شده و نیز در روایت های اهل مدینه، ماجرای ابوبکر آمده است. ا

که ابوسعید ُخْدری روایت نموده و ِترِمذی  درست باشد، راه جمع آن ها بر پایۀ حدیثی است 

]سنن الترمذی: 597/5[ آورده که پیامبر؟ص؟ فرمود:“هیچ کس را روا نیست که در حال جنابت، 

که دِر خانۀ علی به سوی  از این مسجد بگذرد، مگر من و تو.” معنای این روایت آن است 

مسجد بود و خانه اش دری دیگر نداشت. از این رو، به وی فرمان داده نشد تا دِر خانه اش را 

که اسماعیل قاضی در أحکام القرآن، از طریق  کنندۀ این مطلب، روایتی است  ببندد. تأیید 

حال  در  تا  نفرمود  اجازه  کس  هیچ  به  پیامبر؟ص؟  که  آورده  َحْنَطب  بن  عبداهلل  بن  لب  ُمّطَ

جنابت، در مسجد بگذرد، مگر علی بن ابی طالب؛ زیرا خانه اش در مسجد بود.‹
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کـه فرمـان بـه بسـتن درهـا دو بـار صـورت پذیرفـت؛ در بـار  چکیـدۀ ایـن جمـع آن اسـت 

نخسـت، علی بدان سـبب که گفته شـد، اسـتثنا گشـت؛ و در بار دوم، ابوبکر اسـتثنا شـد. اّما 

ایـن سـخن کامـل نمی گـردد، مگـر ایـن کـه آن چـه در ماجـرای علی آمـده، مربوط بـه دِر حقیقی 

یچـه  گـردد؛ و منظـور از آن، در باشـد و آن چـه در ماجـرای ابوبکـر آمـده، بـه دِر مجـازی حمـل 

کـه بـه  گویـا آنـان هنگامـی  کـه در برخـی از طریق هـای آن حدیـث آمـده اسـت.  اسـت، چنـان 

کـه از آن هـا از راِه  یچه هایـی سـاختند  کردنـد و سـپس در بسـتن درهـا فرمـان یافتنـد، چنیـن 

یچه هـا را نیـز  کـه همـۀ آن در نزدیک تـری بـه مسـجد درآینـد. پـس از ایـن، آنـان فرمـان یافتنـد 

کـه بـرای جمـع ایـن دو حدیـث، درسـت اسـت و بـه همیـن سـان،  ببندنـد. ایـن روشـی اسـت 

ی در مشـکل اآلثـار: آغـاز  ایـن کسـان میـان دو حدیـث یـاد شـده جمـع نموده انـد: ابوجعفـر َطحـاو

کـه تصریـح نموده خانـۀ ابوبکر هـم دری به  ثلـث سـوم کتـاب؛ و ابوبکـر کالبـاذی در معانـی األخبـار 

اّمـا خانـۀ علـی تنهـا یـک در بـه داخـل  یچـه ای بـه داخـل آن؛  بیـرون مسـجد داشـته و هـم در

مسجد داشته است. و خداوند داناتر است!«

گویـد: »این سـخن ابن جـوزی که آن حدیث  نیـز ابن َحَجـر )القـول المسـّدد: ص16 ]ص19[( 

که با حدیث  ی بر آن دلیلی ندارد، جز این  که و را باطل و سـاختگی شـمرده، اّدعایی اسـت 

رسـیده در صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری ]در بـارۀ ابوبکـر[ مخالف اسـت. و این، اقـدام به رّد 

کـردن بـه سـاختگی بـودن حدیـث،  حدیث هـای صحیـح بـا خیـال محـض اسـت؛ و حکـم 

گـر جمـع در حـال  ا کـه جمـع دو روایـت ممکـن نباشـد. و  شایسـته نیسـت، مگـر هنگامـی 

کـه برتـر از هـر  کـه پـس از آن نیـز ممکـن نباشـد؛ چـرا  حاضـر ممکـن نگـردد، مـالزِم آن نیسـت 

که به باطل  صاحب دانشـی، دانایی هسـت و در چنین موردی، شـیوۀ پرهیزگاری آن اسـت 

گـردد که  بـودن حدیـث حکـم نگـردد، بلکـه در آن درنـگ شـود تـا بـرای دیگران، چیزی روشـن 

برای این فرد آشکار نشده است.

که یاد شـد[، حدیثی مشـهور  این حدیث، از این باب اسـت ]مصداق قاعده ای اسـت 

کـه هـر یـک از آن هـا، بـه تنهایـی، از رتبـۀ َحسـن فروتـر نیسـت و  و دارای چندیـن طریـق اسـت 
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کـه آن حدیـث  یافـت  بـر شـیوۀ بسـیاری از اهـل حدیـث، از مجمـوع ایـن طریق هـا می تـوان در

کـه بـا حدیـِث رسـیده در صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری متعـارض  صحیـح اسـت؛ و اّمـا ایـن 

باشـد، پذیرفتـه نیسـت و میـان آن دو، تعـارض بـه چشـم نمی خـوَرد.«

کـه بـا روایت هـای افـراد ثقـه  گویـد: »ایـن طریق هـا  ی )القـول المسـّدد: ص19 ]ص23[(  نیـز و

اسـت؛  صحیـح  حدیـث،  ایـن  کـه  می دهنـد  نشـان  قـوی  داللـت  بـا  می شـوند،   پشـتیبانی 

و این نهایت ]تأّمل و [ بینش محّدث است.«

همچنیـن او )القـول المسـّدد: ص19 ]ص24[( پـس از بیـان سـازگاری میـان آن دو ماجـرا، 

کـه تعارضـی در میـان نیسـت؛ پـس چگونـه  گونـه جمـع آشـکار می شـود  گفتـه اسـت: »بـا ایـن 

گـر دِر رِدّ حدیـث  می تـوان بـا خیـال محـض، حدیث هـای صحیـح را سـاختگی دانسـت؟ و ا

گـردد، در بـارۀ بسـیاری از حدیث هـای صحیح، اّدعای بطالن پیـش خواهد آمد؛ اّما  گشـوده 

خداونـد و مؤمنـان ایـن را روا نمی دارنـد.«

کـه ابن تیمّیـه صحیـح  یچـه  اّمـا آن حدیـِث دوسـتِی ویـژه ]بـا ابوبکـر[ و نیـز حدیـِث در

چنان کـه  ساخته شـده،  درهـا[  شـدن  ]بسـته  حدیـِث  ایـن  برابـر  ]بی گمـان[در  پـس  شـمرده، 

آِن  از  درهـا،  شـدن  »بسـته  اسـت:  گفتـه   )]49/11[ البالغـه: 17/3  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد 

ی برگرداندنـد.« نشـانه های سـاختگی بودن در  علـی؟ع؟ بـود و هـواداران ابوبکـر آن را بـه سـود و

کاوشـگران پوشـیده نمی ماَنـد. کـه بـر  ایـن حدیـث آشـکار اسـت، چنـان 

برخی از آن نشانه ها، از این قرارند:

گاهی  1. در نظـر گرفتـن لـّب و مفـاد مـورد اتفـاق ایـن روایت هـا، مـا را بـه ایـن دسـتاورد و آ

کـه بسـتن درهایـی که به مسـجد راه داشـت، بـرای تطهیر نمـودن آن از پلیدی های  می رسـاند 

ظاهـری و باطنـی بـود؛ پـس نبایـد هیـچ کـس در حـال جنابـت از آن می گذشـت و یـا کسـی در 

گشـوده ماْنـد، از آن  کـه دِر خانـۀ رسـول خدا؟ص؟ و دِر خانـۀ علـی  آن ُجُنـب می شـد. اّمـا ایـن 

کـی برکنـار و پیراسـته  گونـه پلیـدی و ناپا کـه ایـن دو تـن بـه تصریـِح آیـۀ تطهیـر، از هـر  ی بـود  رو
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کـه حّتـی جنابت در آن دو، آن پلیدی باطنی را که در دیگران پدید می آوَرد،  بودنـد، تـا آن جـا 

یافت؛  ایجاد نمی کرد. این مطلب را از شـباهِت برشـمرده شـده با مسـجد موسـی می توان در

گرداَند یا پروردگارش  که موسـی از پروردگارش خواسـت تا برای هارون و نسـلش طاهر  همان 

کن  کسـی در آن سـا کـه جـز خـودش و هـارون،  کیـزه بسـازد  کـه مسـجدی پا ی فرمـان داد  بـه و

کـه ایـن  کـی، تنهـا پیراسـتن آن از پلیدی هـای ظاهـری نیسـت؛ چـرا  نباشـد. منظـور از ایـن پا

حکـم در بـارۀ هـر مسـجدی جـاری اسـت ]و اختصـاص به مسـجد پیامبر نـدارد[.

گاه می سـازد، سـخن وارد شـده در حدیث ها اسـت  آن چه شـما را بدین مطلْب نیک آ

که امیرالمؤمنین؟ع؟ در حال جنابت به مسـجد درون می شـد1؛ و چه بسـا از آن می گذشـت، 

کـه ُجنـب بـود2؛ و در حـال جنابـت بـدان درآمـده، از آن بیـرون می شـد3؛ و نیز روایت  حـال آن 

ابوسـعید ُخـْدری از پیامبـر؟ص؟: »هیـچ کـس را روا نباشـد که در این مسـجد ُجنب گردد، مگر 
من و تو را.«4

کـه همانـا مسـجد مـن بـر هـر زن حائـض یـا مـرد  و نیـز ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟: »هـال 

ُجنـب حـرام اسـت، مگـر بـر محّمـد و اهـل بیتـش: علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین.« )السـنن 

بـی: 375/3 ]347/3[(�
َ
الکبـری تألیـف بیهقـی: 65/7(؛ السـیرة الحلبیـه تألیـف َحل

کـه ایـن مسـجد بـرای هیـچ ُجنـب و حائضـی  و همچنیـن ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟: »هـال 

کتاب )205/3(� 1. بنگرید به: حدیث ابن عّباس در همین 

کتاب )206/3(� 2. بنگرید به: لفظ جابر بن َسُمَره در همین 

کتاب )208/3(� گذشت، در همین  3. بنگرید به آن چه از ُبَرْیدۀ اسلمی 

ـــد: ِترِمـــذی )الجامـــع الصحیـــح: 214/2 ]597/5[(؛ بیهقـــی )الّســـنن  ـــا ذکـــر ســـند آورده ان کســـان ب 4. ایـــن حدیـــث را ایـــن 
َبَغـــوی )مصابیـــح الســـّنه: 267/2  یـــه؛ ابن منیـــع در المســـند؛  َبـــّزار ]المســـند: 36/4[؛ ابن  َمْرَدَو الکبـــری: 66/7(؛ 
یـــخ مدینـــة دمشـــق: ]185/12[(؛ محّب الّدیـــن )الریـــاض النضـــره: 193/2 ]140/3[(؛  کر )تار ]175/4[(؛ ابن عســـا
ابن َکثیـــر )البدایـــة و الّنهایـــه: 342/7 ]379/7[(؛ ســـبط ابـــن جـــوزی حنفـــی )تذکـــرة خـــواّص األّمـــه: ص25 ]ص42[(؛ 
ابن َحَجـــر )الّصواعـــق المحرقـــه ]ص123[(؛ ابن َحَجـــر )فتـــح البـــاری بشـــرح صحیـــح البخـــاری: 12/7 ]15/7[(؛ 
بـــی )الســـیرة الحلبیـــه: 

َ
یـــخ الخلفـــاء: ص115 ]ص161[(؛ َبَدخشـــی )ُنـــُزل األبـــرار: ص37 ]ص74[(؛ َحل ســـیوطی )تار

�)]347/3[  374/3
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بی 
ْ
َکل گشت، فرشتگان او را غسل دادند؛ و همچنین دحیۀ  کشته  که چون در حال جنابت 

ی فرود می آمد؛ و نیز زبیر از این امتیاز بهره  که جبرئیل در چهرۀ و این خصوصّیت را داشت 
گشت. از  َکِنه شکایت نمود، پوشیدن جامۀ ابریشمین برایش مباح  که چون از آزار  داشت 
که دیگر مردم، ]جز علی[، چه در حال عبور و چه غیر آن، از داخل شدن  گشت  این ثابت 

گشتند.« در مسجد ]به حال جنابت[ منع 

که باقی نهادن دِر خانۀ علی و روا  گزیدۀ ژرف اندیشـی در همۀ این ها، آن اسـت  زبده و 
ی اختصاص داشـت _ برای اهل  دانسـتن آن چـه خداونـد بـه رسـولش اجـازه داده بـود _ و به و

گونه پلیدی را از آنان دور دانسته است. که هر  آن، بر پایۀ نزول آیۀ تطهیر است 

کـه در آن،  روز شـورا اسـت  گواه خواهـِی  گواهـی دهـد، حدیـث  آن چـه بدیـن مطلـب 
کتاب خدا او را تطهیر  که  کسـی هسـت  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »آیا در میان شـما، جز من، 
کـه پیامبـر؟ص؟ درهای همۀ مهاجران را بسـت و دِر خانۀ مرا به مسـجد  نمـوده باشـد، تـا آن جـا 
گفتند:  که عموهایش، حمزه و عّباس، برخاسـته و به سـویش رفتند و،  گشـوده نهاد، چندان 
گشـودی.‹ و پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›مـن  ›ای رسـول خدا! درهـای مـا را بسـتی و دِر خانـۀ علـی را 
گشـودم و درهـای شـما را بسـتم؛ بلکـه خداونـد دِر خانـۀ علـی را  ی را  کـه در ]خانـۀ[ و نبـودم 

گشـود و درهـای شـما را بسـت.‹؟« مـردم گفتنـد: »نـه!«

ایـن  پـس  گشـوده بماَنـد؛  یچـه ای  یـا در او دری  بـرای  تـا  نبـود  آیـۀ تطهیـر  اهـل  از  ابوبکـر 
کریم او را تطهیر فرموده است. که قرآن  کسی است  فضیلت ویژۀ 

کـه پـس از ماجـرای بسـتن درهـا، دیگـر دری بـه  2. مقتضـای ایـن حدیث هـا آن اسـت 
کـه  گشـوده نمانـده باشـد، مگـر دِر خانـۀ رسـول بـا عظمـت و پسـرعمویش؛ حـال آن  مسـجد 
کـه بـاز هـم درهـای گشـاده ای باقـی مانـده اسـت! و از  یچـۀ ابوبکـر تصریـح می کنـد  حدیـث در

کـه فاصلـۀ زمانـی میـان ایـن دو ماجـرا بسـیار بـوده اسـت.1 ایـن پـس خواهیـد دیـد 

این که برای جمع آن دو روایت، در ماجرای امیرالمؤمنین؟ع؟ »در« را حقیقی دانسته اند 

که از عمر پیامبر سـه  که ماجرای نخسـت در آغاز سـاخت مسـجد بوده و ماجرای دیگر، هنگامی رخ داده  1. خواهد آمد 
کمتر باقی بوده اسـت. روز یـا 
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کـه ایـن نام هـا را  حـالل نیسـت، مگـر رسـول خدا و علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین. هـال 

گمـراه نگردیـد.« )السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: 65/7(� برایتـان معّیـن نمـودم تـا 

و نیـز ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ بـه علـی: »اّمـا تـو؛ همانـا هرچـه در مسـجدم بـرای مـن 

حـالل باشـد، بـرای تـو نیـز حـالل اسـت؛ و هـر چـه بـر مـن حـرام باشـد، بـر تـو نیـز حـرام اسـت.« 

تـو  بـه  علـی  از  و  تـوام  عمـوی  مـن  رسـول خدا!  »ای  گفـت:  ی  و بـه  لـب  عبدالُمّطَ بـن  حمـزة 

نزدیک تـرم.« رسـول خدا فرمـود: »ای عمـو! راسـت گفتـی؛ بـه خـدا سـوگند! همانا ایـن فرمان از 
مـن نیسـت، بلکـه از خـدای تعالـی اسـت.«1

لـب بـن عبـداهلل بـن َحْنَطـب گفـت: »همانـا پیامبـر؟ص؟ به کسـی اجـازه نداد که  و نیـز ُمّطَ

یـا در آن بنشـیند، مگـر علـی بـن ابی طالـب؛ زیـرا  کنـد  در حـال جنابـت، در مسـجد عبـور 
خانه اش در مسجد بود.«2

که  داده  خبر  حدیث  این  در  ی  »و است:  گفته  و  آورده  سند  ذکر  با  جّصاص  را  این 

که نشستن را منع نمود.  پیامبر؟ص؟ عبور ]از مسجد در حال جنابت[ را ممنوع فرمود، چنان 

که ›چون  ی  ی برای علی؟ضر؟ برشمرده، صحیح است؛ اّما سخن راو که و و آن خصوصّیت 

ی است؛ چرا که پیامبر؟ص؟ در حدیث نخست امر  خانه اش در مسجد بود‹ گمانی از سوی و

فرمود تا درهای دارای راه به مسجد، به سوی دیگر گشوده شوند و بدان دلیل که خانه هاشان 

که علی؟ضر؟ دارای امتیازی  در مسجد بود، عبور آنان را مباح ندانست. پس جز این نیست 

بوده که جز او کسی نداشته است؛ چنان که جعفر دارای این امتیاز بود که در بهشت دو بال 

داشته باشد و دیگر شهیدان چنین امتیازی ندارند؛ و نیز حنظله از این ویژگی برخوردار شد 

ـْمَطین: بـاب41 ]206/1[( از طریـق وی نقـل  وئـی )َفرائـُد الّسَ 1. آن را ابو ُنَعیـم در فضائـل الّصحابـه، بـا ذکـر سـند آورده و حّمُ
کرده اسـت.

2. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند آورده انـد: جّصاص )أحکام القـرآن: 248/2 ]402/2[(؛ قاضی اسـماعیل مالکی )أحکام 
که در القول المسـّدِد ابن َحَجر )ص19 ]ص24[( آمده و آن را مرسـِل قوی شـمرده اسـت. نیز این حدیث  القرآن(، چنان 
گـردد: الکّشـاِف زَمْخَشـری )366/1 ]514/1[(؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )12/7  در ایـن مأخذهـا یافـت 

]15/7[(؛ ُنـُزل األبـرار )ص37 ]ص74[(�
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بی 
ْ
َکل گشت، فرشتگان او را غسل دادند؛ و همچنین دحیۀ  کشته  که چون در حال جنابت 

ی فرود می آمد؛ و نیز زبیر از این امتیاز بهره  که جبرئیل در چهرۀ و این خصوصّیت را داشت 
گشت. از  َکِنه شکایت نمود، پوشیدن جامۀ ابریشمین برایش مباح  که چون از آزار  داشت 
که دیگر مردم، ]جز علی[، چه در حال عبور و چه غیر آن، از داخل شدن  گشت  این ثابت 

گشتند.« در مسجد ]به حال جنابت[ منع 

که باقی نهادن دِر خانۀ علی و روا  گزیدۀ ژرف اندیشـی در همۀ این ها، آن اسـت  زبده و 
ی اختصاص داشـت _ برای اهل  دانسـتن آن چـه خداونـد بـه رسـولش اجـازه داده بـود _ و به و

گونه پلیدی را از آنان دور دانسته است. که هر  آن، بر پایۀ نزول آیۀ تطهیر است 

کـه در آن،  روز شـورا اسـت  گواه خواهـِی  گواهـی دهـد، حدیـث  آن چـه بدیـن مطلـب 
کتاب خدا او را تطهیر  که  کسـی هسـت  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »آیا در میان شـما، جز من، 
کـه پیامبـر؟ص؟ درهای همۀ مهاجران را بسـت و دِر خانۀ مرا به مسـجد  نمـوده باشـد، تـا آن جـا 
گفتند:  که عموهایش، حمزه و عّباس، برخاسـته و به سـویش رفتند و،  گشـوده نهاد، چندان 
گشـودی.‹ و پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›مـن  ›ای رسـول خدا! درهـای مـا را بسـتی و دِر خانـۀ علـی را 
گشـودم و درهـای شـما را بسـتم؛ بلکـه خداونـد دِر خانـۀ علـی را  ی را  کـه در ]خانـۀ[ و نبـودم 

گشـود و درهـای شـما را بسـت.‹؟« مـردم گفتنـد: »نـه!«

ایـن  پـس  گشـوده بماَنـد؛  یچـه ای  یـا در او دری  بـرای  تـا  نبـود  آیـۀ تطهیـر  اهـل  از  ابوبکـر 
کریم او را تطهیر فرموده است. که قرآن  کسی است  فضیلت ویژۀ 

کـه پـس از ماجـرای بسـتن درهـا، دیگـر دری بـه  2. مقتضـای ایـن حدیث هـا آن اسـت 
کـه  گشـوده نمانـده باشـد، مگـر دِر خانـۀ رسـول بـا عظمـت و پسـرعمویش؛ حـال آن  مسـجد 
کـه بـاز هـم درهـای گشـاده ای باقـی مانـده اسـت! و از  یچـۀ ابوبکـر تصریـح می کنـد  حدیـث در

کـه فاصلـۀ زمانـی میـان ایـن دو ماجـرا بسـیار بـوده اسـت.1 ایـن پـس خواهیـد دیـد 

این که برای جمع آن دو روایت، در ماجرای امیرالمؤمنین؟ع؟ »در« را حقیقی دانسته اند 

که از عمر پیامبر سـه  که ماجرای نخسـت در آغاز سـاخت مسـجد بوده و ماجرای دیگر، هنگامی رخ داده  1. خواهد آمد 
کمتر باقی بوده اسـت. روز یـا 
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گفته اند:  که  کرده اند؛ و نیز این  یچه اطالق  و در ماجرای ابوبکر، به صورت مجازی آن را بر در
یچه ای ساختند تا برای  »گویا اصحاب پس از فرمان بسته شدن درها، آن ها را بستند و در
که آن را نیز ببندند.«1،  داخل شدن در مسجد، از آن نزدیکی جویند و سپس فرمان یافتند 
جمعی است »تبرعی«2 میان آن دو روایت که، یعنی خود، آن را پسندیده و پیشکش کرده اند 
کار در  که آن  گواهی بر آن نیست؛ بلکه آن چه آن را ناراست می سازد، این است  و  دلیل و 
که  ی به آنان دستور فرموده بود  که و برابر چشم پیامبر برای اصحاب ممکن نبود، حال آن 
درها را ببندند تا از آن ها وارد مسجد نشوند و راه عبوری در آن نداشته باشند؛ پس چگونه 
شارع،  برای  که  را  مقصودی  تا  باشد  درها  همان  منزلۀ  به  که  بسازند  چیزی  تا  شد  ممکن 
که رسول خدا برای دو عمویش، حمزه و  ناخوش و ناپسند بود، برآوَرد؟ به همین سبب بود 
عّباس، راهی باقی ننهاد که فقط همان دو تن برای ورود و خروج از آن بهره گیرند؛ و نیز کسی 
یچه ای برای نظر کردن در مسجد داشته باشد، اجازه نفرمود. پس حکم  را که می خواست در
که آن موضوع ها دارای هدف و  واحد، با اختالف نام های موضوع دگرگون نمی شود؛ مادام 
کلمۀ در، نه آن منع را برطرف می کند و  یچه از  نتیجۀ واحدی هستند و مقصود دانستِن در

نه موضوع را دگرگون می سازد.

کـه در روزگار خالفـت  گذشـت  کتـاب )204/3(  بـن خّطـاب در همیـن  3. سـخن عمـر 
گـر یکـی از آن هـا مـرا بـود،  کـه ا گفـت: »بـه علـی بـن ابی طالـب سـه ویژگـی عطـا شـد  خویـش 

کـه شـتران سـرخ موی بـه مـن داده شـود ... .« برایـم خوشـایندتر از آن بـود 

ی  کــه بــا لفــظ و گونــه اســت ســخن عبــداهلل بــن عمــر در حدیــث صحیحــش  و از همیــن 
کــه آن دو ایــن فضیلت هــای ســه گانه را ویــژۀ  کتــاب )203/3( آوردیــم. می بینیــد  در همیــن 
کــه  ی از آن بهره منــد نشــده اســت؛ بــه ویــژه  کســی دیگــر جــز و کــه  امیرالمؤمنیــن می شــمارند 
کــه بهتریــِن مــردم پــس از رســول خدا، ابوبکــر   ابن عمــر در آغــاز حدیثــش چنیــن می بینــد 

1. آن سـخن را در ایـن مأخذهـا می یابیـد: فتـح الباری بشـرح صحیح البخـاری )12/7 ]15/7[(؛ عمدة القاری )592/7 
]176/16[(؛ ُنُزل األبرار )ص37 ]ص74[(�

2. جمـع تبّرعـی، جمعـی اسـت میـان دو یـا چنـد آیـه یـا روایـت از پیـش خـود و از روی پسـند شـخصی بـدون آن کـه دلیـل و 
گواهـی بـر آن باشـد. )غ.(
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یچــه، بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟  و ســپس عمــر هســتند و بــا ایــن حــال، ابوبکــر را در حدیــِث در و در

شریک نمی شمارد.

کـه بـا رسـول خدا؟ص؟ همسـخن بودنـد  یچـۀ[ ابوبکـر در روزگار صحابـه  گـر حدیـث ]در  ا

از عمـر  گفتـاری  از درسـتی داشـت، چنیـن شـیوۀ  را می شـنیدند، جایگاهـی  ی   و سـخن و

و پسرش سرنمی زد.

یچـۀ ابوبکـر[ _ به فرض که از رسـول خدا؟ص؟ باشـد _  افـزون بـر ایـن، آن گفتـار ]در مـورد در

»حدیـث  و  آن  میـان  اسـت  تفاوتـی  چـه  پـس  اسـت.  شـده  بیـان  ی  و بیمـاری  روزهـای  در 

گشـته اسـت؟ چـرا  کتاب هـای صحیـح و مسـند روایـت  کـه در  کتـف و دوات«1   اسـتخوان 

کفـر مـی ورزد؟ ابن تیمّیـه بـه برخـی ایمـان دارد و بـه برخـی 

و فراوان فاصله است میان حدیث کتف و دوات، و حدیِث گشودن دریچه برای ابوبکر. 

حدیث نخست در روز پنج شنبه بیان گشت، چنان که همگان پذیرفته اند؛ و سخن ابن عّباس 

گرد رسول خدا  بر کسی پوشیده نیست که گفت: »روز پنج شنبه؛ و چه روز پنج شنبه ای!« پس گردا

»نزد من  فرمود:  را خطاب  آنان  پیامبر  و  روا دانستند  را  و چون کردن  آن حدیث، چند  در بارۀ 

از آن چیزی است که مرا به آن  آنم، بهتر  ستیزه کردن روا نیست؛ مرا رها کنید، که آن چه در 

فرامی خوانید.« در همین روز بود که ایشان سفارش نمود تا مشرکان را از جزیرة العرب بیرون کنند 

و اعطای توشۀ راه به هیأت های دیدار کننده را به همان گونه که خود اعطا می نمود، سفارش 

فرمود. )الطبقات الکبرٰی تألیف ابن َسْعد: ص763 ]242/2[( اّما آنان در بارۀ همۀ این ها، آن چه را 

که در مورد حدیث استخوان کتف و دوات گفتند، بر زبان نراندند!

معـات آمـده اسـت: »میـان حدیـث بسـتن 
ّ
یچه هـا؛ در الل و اّمـا در بـارۀ حدیـث بسـتِن در

گشـودن  یچۀ[ ابوبکر ناسـازگاری نیسـت؛ زیرا فرمان دادن به بسـتن درها و  درها و حدیث ]در

کاغـذ، روی آن می نوشـته اند. گرچـه ایـن حدیـث  کمبـود  کـه بـه دلیـل  1. کتـف، اسـتخوانی پهـن در شـانه حیـوان اسـت 
کـه روی آن  کتـف، چیـزی اسـت  کـه مقصـود از  در متـون فارسـی بـه حدیـث قلـم و دوات مشـهور شـده، روشـن اسـت 

کتـف و دوات باقـی نهادیـم. )ن.( می نوشـته اند. از ایـن رو، آن را بـا همیـن عنـوان 
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یچه هـا، مگـر  کار و هنـگام بنـای مسـجد بـود، اّمـا فرمـان بسـتن در دِر خانـۀ علـی، در آغـاِز 

کـه از عمـرش سـه روز یـا کمتـر باقی  یچـۀ ابوبکـر، در پایـان کار و هنـگام بیمـاری پیامبـر بـود  در
بـود.«1 مانده 

ــان  ــه پای ــوط ب ــد: »حدیــث بســتن درهــا مرب گوی عینــی )عمــدة القــاری: 592/7 ]176/16[( 

کــه جــز ابوبکــر را بــه  کــه ایشــان بــه مــردم فرمــان داد  زندگانــی پیامبــر بــوده، یعنــی همــان هنــگام 

امامِت ]نماز جماعت[ نگیرند.«

همگان برآنند که روز وفات رسول خدا؟ص؟ دوشنبه بوده و از این رو، حدیث دریچه در روز 

جمعه یا شنبه بیان گشته؛ و به طبیعت حال، بیماری ایشان رفته رفته شّدت می یافته است. 

کتف و دوات، از آن همه چند  که همانند حدیث استخوان  پس این حدیث چه ویژگی دارد 

گفت، بی بهره مانده  که آن سخن را دربارۀ آن  کسی ]= عمر[  کنندۀ  که افراد تقدیس  و چون 

کودن نیز می داند. از همه بهتر،  است؟ من سببش را می دانم؛ ستاره شناس هم می داند، و آن 

که به اختالف و دودستگی دچار  گفته است: »تمام مصیبت آن بود  که  ابن عّباس می داند 

شدند و هیاهوگری شان اجازه نداد که رسول خدا؟ص؟ برایشان آن نامه را بنویسد.«

کـه ابن تیمّیـه ]منهاج الّسـنة: 103/4[ در این حدیث دروغ شـمرده، این  از دیگـر چیزهایـی 

ی گفته اسـت: »همۀ  سـخن رسـول خدا؟ص؟ اسـت: »تـو ولـّی هـر مؤمـن پـس از مـن هسـتی.«2 و

که این، سـاختگی اسـت.« حدیث شناسـان برآنند 

که  که وی می گفت: »همۀ حدیث شناسان برآنند  پاسخ: در این مقام، شایسته آن بود 

که عادت او  که صّحت آن را بپوشاَند و چنان  این، صحیح است.« اّما وی را خوش افتاده 

است، با شیوۀ خود در نادرست جلوه دادن، آن را زشت و ناهنجار بنمایاَند. آیا وی می پندارد 

آن پیشوایان حدیث که این روایت را با ذکر سند آورده اند، از حدیث شناسان نیستند؟ این در 

1. بنگرید به: حاشیۀ الجامع الصحیح ِترِمذی: 214/2�

2. این حدیث برابر با توضیح جناب مؤلف در پانوشت ص 297 ترجمه، در نقل ابن تیمّیه، اندکی اختالف دارد. )ن.(
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حالی است که در میان این افراد، امام مذهب وی، احمد بن حنبل ]المسند: 606/5[ قرار دارد 

که آن را با سند صحیح و راویانی که همه ثقه اند، آورده است. وی این روایت را از عبدالّرّزاق، 

ِرف بن عبداهلل، از عمران بن ُحَصین نقل نموده  از جعفر بن سلیمان، از یزید رشک، از ُمّطَ

گفت: »رسول خدا سپاهی را روان نمود و علی بن ابی طالب را فرماندِه آن فرمود. در این  که 

کار وی را به  گشتند تا  که چهار تن از اصحاب محّمد هم پیمان  کاری انجام داد  سفر، علی 

که چون از سفر بازمی گشتیم، نخست نزد رسول خدا  گزارش دهند. رسم بود  رسول خدا؟ص؟ 

می رفتیم و بر او سالم می گفتیم. پس آنان بر وی درون شدند و یکی از آن ها برخاست و گفت: 

گردانید. سپس فرد دوم  کرد.‹ پیامبر از وی روی  ›ای رسول خدا! همانا علی چنین و چنان 

نیز روی  از وی  کرد.‹ پیامبر  ›ای رسول خدا! همانا علی چنین و چنان  گفت:  برخاست و 

چنان  و  چنین  علی  همانا  رسول خدا!  ›ای  گفت:  و  برخاست  سوم  فرد  آن گاه،  گردانید. 

کرد.‹سپس فرد چهارم برخاست و گفت: ›ای رسول خدا! همانا علی چنین و چنان کرد.‹

ی نمـود و فرمـود:  کـه چهـره اش دگرگـون شـده بـود، بـه فـرد چهـارم رو پیامبـر در حالـی 

یـد! همانـا علـی از مـن اسـت و مـن از  گذار یـد! علـی را وا گذار یـد! علـی را وا گذار ›علـی را وا

یم؛ و او ولّی هر مؤمن پس از من است.‹ او

این را حافظ ابو َیْعلٰی موصلی ]المسـند: 293/1[ از عبیداهلل بن عمر قواریری و حسـن بن 

کرده است. ی بن مهدی، همگی از جعفر بن سلیمان، روایت 
ّ
عمر جرمی و معل

ابن  َجِریر  80/12[؛  ]المصّنف:  ابن ابی شیبه  آورده اند:  سند  ذکر  با  کسان  این  را  آن  نیز 

ابو ُنَعیم اصفهانی )ِحلیة األولیاء: 294/6(؛ محّب الّدین  طبری، ضمن صحیح شمردن آن؛ 

ذکر  بدون   )]172/4[  275/2 السّنة:  )مصابیح  َبَغوی  ]116/3[(؛   171/2 ِضره:  الّنَ )الّریاض  طبری 

352/4[؛  األحادیث:  ]جامع  سیوطی  ]381/7[(؛   344/7 الّنهایه:  و  )البدایة  ابن َکثیر  آن؛  آغاز 

مّتقی هندی )َکْنُز الُعّمال: 154/6 و 300 ]608/11[( ضمن صحیح دانستن آن؛ َبَدخشی )ُنُزل 

األبرار: ص22 ]ص56[(�
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شكل دیگر روایت

از علی  از علی چه می خواهید؟  به آن فرد فرمود:[ »از علی چه می خواهید؟  ]پیامبر 

یم؛ و او ولّی هر مؤمن پس از من است.« چه می خواهید؟ همانا علی از من است و من از او

آن حدیـث را بـا همیـن لفـظ، ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد: ِترِمـذی )الجامـع 

یانش ثقه هسـتند؛ بـه همین گونه،  الصحیـح: 222/2 ]590/5[( بـا سـندی صحیـح کـه همـۀ راو

کم )المستدرک علی الصحیحین: 111/3  نسائی )خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟: ص23 ]ص109[(؛ حا

کـرده اسـت؛ ابوحاِتـم  کـه آن را صحیـح شـمرده و ذهبـی نیـز صّحتـش را تصدیـق   1)]119/3[

کـه   )509/2 )اإلصابـه:  ابن َحَجـر  ]115/3[(؛   71/2 ِضـره:  الّنَ )الّریـاض  محّب الّدیـن  ِسِجْسـتانی؛ 

که در کنز العّمال )152/6 ]599/11[(  سـند آن را قوی دانسـته؛ سـیوطی در جمع الجوامع _ چنان 

آمـده _ ؛ َبَدخشـی )ُنـُزل األبـرار: ص22 ]ص55[(�

سند دیگر این روایت

از  میمـون،  ْبـِن  َعْمـِرو  از  ـج، 
ْ
ابوَبل از  ُشـعبه،  از  ص360[،  ]المسـند:  َطیاِلسـی  ابـوداوود 

از مـن  بـه علـی فرمـود: »تـو ولـّی هـر مؤمـن پـس  کـه رسـول خدا؟ص؟  ابن عّبـاس روایـت نمـوده 

گذشـت، این سـند  که بارها  هسـتی.« البدایة و النهایه تألیف ابن َکثیر: 345/7 ]381/7[( چنان 

یانش ثقه هستند. صحیح است و همۀ راو

اسالم  هستند،  حدیث شناسان  دایرۀ  از  بیرون  برجستگان،  و  حافظان  این  گر  ا پس 

گر در زمرۀ کسانی نیستند که رأیشان اّتفاق نظر را مخدوش می کند،  ابن تیمّیه را بدرود باد؛ و ا

گاه نبوده  که این اّدعا را نموده، آ گاه  ی آن  گر و ِک نیستی باد؛ و ا پس بر معرفت ابن تیمّیه خا

که اینان آن حدیث را با ذکر سند روایت نموده اند، پس آفرین به توانمندی اش در حدیث؛ 

گر نه آن است و نه این، پس مرحبا به راستگویی و امین بودنش بر امانت های پیامبر! و ا

کم، تکرار نشده است. 1. عبارت »از علی چه می خواهید ؟« در لفظ حا
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گـر می خواسـتیم همـۀ  ایـن بخشـی انـدک از سـخنان باطـِل برسـاختۀ ابن تیمّیـه بـود و ا

یـم،  کتـاب منهـاج البدعـه بیاور ی را در  گمراهی هـا، دروغ هـا، خودرأیی هـا و دروغ بسـتن  های و

پاسـخش  در  ـد 
ّ
مجل چنـد  آن،  همـراه  و  برمی نوشـتیم  را  آن  ـد 

ّ
مجل چهـار  هـر  دیگـر  بـار  بایـد 

نـزد  را  آن  و  کنـد  حکایـت  مـرد  ایـن  حـال  حقیقـت  از  کـه  نیافتـم  بیانـی  مـن  می نگاشـتیم. 

الحدیثّیـه: ص86 ]ص114[(  )الفتـاوی  ابن َحَجـر  سـخن  ایـن  بـه  تنهـا  سـازد؛  نمایـان  دانشـوران 

گفته است: که  بسنده می کنم 

کر و خوار نمود.  کور و  گمراه و  که خداوند او را به خود وانهاد و  »ابن تیمّیه بنده ای بود 

ی و دروغ بودن سخنانش را آشکار کرده اند، به این مطلب تصریح  پیشوایانی که تباهِی کار و

نموده اند و هر که خواهد بدان دست یابد، باید سخن پیشوای مجتهد، ابوالحسن سبکی را 

که همگان در پیشوایی و بزرگی و رسیدنش به جایگاه اجتهاد همداستان بوده اند، مطالعه 

ی تاج، و همچنین شیخ امام عّز  بن جماعه، و دیگر همروزگاران  گفتار فرزند و کند؛ نیز باید 

ایشان از شافعیان و مالکیان و حنفیان را بنگرد. اعتراض ابن تیمّیه تنها به صوفّیۀ متأّخر 

کسانی چون عمر بن خّطاب و علی بن ابی طالب؟امهضر؟ نیز اعتراض  محدود نشده، بلکه به 

نموده است.

ی را ارزش و بهایی نباشد؛ بلکه در هر جای سنگالخ و ناهمواری  حاصل آن که سخن و

بوده  غلّوپیشه  و  گمراه گر،  گمراه،  بدعت گذار،  او  که  است  آن  بر  اعتقاد  و  شود  فروافکنده 

ی رفتار فرماید و ما را از ماننِد روش و عقیده و رفتار او در  است. خداوند با عدل خویش با و

امان دارد؛ آمین!«

سخن ابن َحَجر بدین جا می رسد:

که خداوند دارای جهت اسـت، و در اثبات این مطلب رسـاله ای  »ابن تیمّیه بر آن بوده 

یـارو  کـه خـدا جسـم و دارای جهـت رو  دارد. از سـخن صاحبـان ایـن مذهـب، الزم می آیـد 

کـه آن را  ی بـه ایـن مطالـب نیـز تصریـح نمـوده  و مـکان قـرار گرفتـن باشـد. چـه بسـا گاه خـود و
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ی، از پیشـوایان اسـالم بوده  که نسـبت دهندۀ این سـخن به و ی نسـبت داده اند؛ به ویژه  به و

 کـه بـر بزرگـی و پیشـوایی و دینـداری اش اّتفـاق نظـر داشـته اند و ثقـه، عادل، برگزیـده، محّقق، 

و دّقـت ورز بـوده و هیـچ سـخنی را جـز بـا دّقـت و تحقیـق و احتیـاط بسـیار و جسـت و جـو، 

کفـر و  کـه مقتضـای آن،  گـر چیـزی را بـه مسـلمانی نسـبت مـی داده  بیـان نمی نمـوده، بـه ویـژه ا

گمراهـی و هـدر شـدن خونـش بـوده اسـت.« از دیـن برگشـتن و 
کـه بـر او خوانـده می شـود، می شـنود  کـه آیـات خداونـد را  گناه پیشـه ای   »وای بـر هـر دروغـزن 

و سـپس بـه حـال تکّبـر ]بـر کفـر خویـش[ اصرار مـی ورزد، گویا که هرگز آن را نشـنیده اسـت. پس 

ک مـژده ده!« ]جاثیه/7 و 8[ او را بـه عذابـی دردنـا

هفت( البدایة و النهایه1
کتـاب از اشـتیاق ورزی در دروغ و حـرص ورزی بـر تهمـت و ناسـزا  کـه در ایـن  آن چـه را 

کـه هـدف  و عیب جویـی بی دلیـل یافـت می گـردد، فرامـوش  مکـن ]و بـه یـاد بسـپار[و کسـانی 

کتـاب  گزافـه قـرار دارنـد، تنهـا شـیعیان هسـتند. بدیـن سـان، ابن َکثیـر  ایـن سـخنان باطـل و 

یـخ بـه صحنـۀ تاخـت و تاز سـتمگرانه و گرایش  های گروه گرایانه و سـر  خویـش را از سـادگی تار

ک را تیـره سـازد و  کـه فضـای پـا فـرودآوردن در برابـر فرمـان احسـاس و جـز آن تبدیـل نمـوده 

صلح و آرامش را بر هم زند و اّتحاد اّمت را بگسلد.

یـده تـا آن جا کـه هرگاه  ی بـا اهـل بیـت؟مهع؟ سـتیز و دشـمنی سـخت  ورز افـزون بـر ایـن، و

بـه فضیلتـی صحیـح از یکـی از ایشـان دسـت یافتـه یـا نـام و یـاد یگانـه ای از آنـان در میـان 

کـس هجومـی  آمـده، آن فضیلـت را بـا ایـراد و دروغ شـماری و نادرسـتی، نشـانه رفتـه؛ و بـر آن 

کـه بـس مایـۀ نفـرت  گرایش هـای امـوی او اسـت  گسـترده آورده اسـت. همـۀ این هـا افـزون بـر 

ی آورده، یاد می کنیم: کنون نمونه هایی را از آن چه و است. ا

یـِخ  کتاب هـای سـیره و تار گویـد: »ابن اسـحاق و جـز او، از نویسـندگان  یـک( ابن َکثیـر 

بـرادری بسـت و در ایـن  کـه رسـول خدا؟ص؟ میـان علـی و خـود پیونـد  کرده انـد  یـاد  نبردهـا، 

1. تألیف حافظ عمادالّدین ابوالفداء ابن َکثیر دمشقی )د.774(�
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کـه هیـچ یـک از آن هـا صحیـح نیسـت؛ زیرا برخـی دارای  زمینـه، حدیث هـای فـراوان رسـیده 

سـند ضعیـف هسـتند و برخـی متـن سسـت و نااسـتوار دارنـد.«

ی )البدایة و النهایه: 223/7 ]250/7[( این ســـخن را آورده و در همان )335/7 ]371/7[(  و

گفتـــه اســـت: »در درســـتی ایـــن حدیـــث،  کـــم،  پـــس از روایـــت نمـــودن آن حدیـــث از طریـــق حا

نظـــر اســـت.«

گذشـت،   )174 و   125-112/3( کتـاب  همیـن  در  چـه  آن  بـه  خواننـدگان  هـرگاه  پاسـخ: 

یانـی ثقـه اسـت  کـه ایـن حدیـث دارای طریق هـای فـراوان صحیـح و راو یابنـد   بنگرنـد و در

کتاب های سیره، بر  روایت نمودن و صحیح شمردنش  و پیشوایان و حافظان و نویسندگان 

گاه می شـوند  اّتفـاق نظـر دارنـد، بهـای سـخن ایـن مـرد و میـزان درسـتِی آن را می شناسـند و آ

و  ابن َکثیـر  شـخصی  انگیزه هـای  مگـر  نـدارد،  وجهـی  حدیـث،  ایـن  صّحـت  در  تأّمـل  کـه 

یـدن بـا اهـل بیـت کـه برخاسـته از گرایش هـای امـوی او اسـت؛ همو  خروشـش در دشـمنی ورز

کـه در پایتخـت امویـان رشـد و تربیـت یافتـه و از گرایش هـای هواپرسـتانه آنـان اثـر پذیرفتـه و از 

کـه پذیرفتـۀ همگان اسـت، ]به  عیب جویـی در افتخـارات سـرور ایـن اّمـْت پـس از پیامبـرش 

هیـچ رو [ دسـت نمی کشـد. پـس او را وانهیـد تـا همـراه هـوا و هـوس خویـش، بتـازد!

تواتـر  بـه  پیشـوایان حدیـث  کـه  را  بریـان«  »مـرغ  متواتـر و صحیـح  ابن َکثیـر حدیـث  دو( 

البدایـة و النهایـه  بـا ایـن سـخن خویـش در  یـاد نمـوده و سـپس  و صّحتـش اطمینـان دارنـد، 

)ص353 ]ص390[( از آن رهایـی ُجسـته اسـت: »در مجمـوع، در بـارۀ درسـتِی ایـن حدیـث، 

گرچه طریق های آن فراوان است؛ و خدا داناتر است!« تأّملی به دل راه می یابد، 

پاســخ: ایــن قلبــی اســت کــه خداونــد بــر آن ُمهــر نهــاده؛ وگرنــه پــس از وجود همۀ شــرط های 

کــه  صّحــت در ایــن حدیــث، دیگــر چنیــن تأّملــی چــه وجهــی دارد؟ ایــن از بدعت هــا نیســت 

یکــی از مــردم نــزد رســول خدا؟ص؟ از دیگــران محبوب تــر باشــد و کســی را حــّق نقــد و اعتــراض بــر 

فضیلت هایــش  و  پیشــینه  کــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  چــون  کســی  بــه  رســد  چــه  نیســت؛  آن 
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ــرادرش در میــان همــۀ مــردم اســت؛ و  انکارشــدنی نیســت و جــان پیامبــر و پســرعموی وی و ب

نزدیکــی و تقــّرب و جایــگاه و ویژگــی اش نــزد پیامبــر، و نیز ســخت کوشــی اش در راه دین راســِت 

کــه هیــچ پــرده ای آن را نمی پوشــاَند.  مســتقیم آن حضــرت]؟ص؟[، از چیزهــای آشــکاری اســت 

گاه می کنیــم و در آن جــا،  بــه زودی، شــما را از ایــن حدیــث و طریق هــای فــراوان و صحیــح آن آ

ــودن و نشــانۀ زنــگار  کــه تأّمــل در درســتی ایــن حدیــث، عالمــت امــوی ب ــه شــما می نمایانیــم  ب

قلب و پیروی از هوا و هوس است.

گویـد: »آن چـه برخـی از عـوام پندارنـد   سـه( ابن َکثیـر )البدایـة و النهایـه: 355/7 ]392/7[( 

کـه علـی سـاقی حـوض ]کوثـر[ اسـت، هیـچ  و بلکـه میـان بسـیاری از ایشـان شـهرت یافتـه 

گشـته،  بنیـادی نـدارد و از طریـق پسـندیدۀ درخـوِر اعتمـادی روایـت نگشـته؛ و آن چـه ثابـت 

کوثـر[ می نوشـاَند.« کـه رسـول خدا؟ص؟ خـود، مـردم را ]از حـوض  آن اسـت 

کـه ایـن، تنهـا پنـداری از اندیشـۀ عـوام اسـت؛ بلکـه  گمـان نکننـد  پاسـخ: خواننـدگان 

کـه ایـن حدیـث بـه طریـق  ایـن مـرد در حکـم قطعـِی خویـش دچـار دروغ و بهتـان گشـته، چـرا 

پسـندیدۀ درخـور اعتمـاد روایـت گشـته و آن را حافظـاِن دقیـق اسـتوار با ذکر سـند روایت کرده 

و بـدان سـر تسـلیم فـرود آورده انـد.

بنگرید به: همین کتاب: 321/2�

امـام  بـا سـند  را  النهایـه: 334/7 ]370/7[( حدیثـی صحیـح  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  چهـار( 

ی نخسـتین اسـالم آورنـده و نمازگزار  احمـد و ِترِمـذی در بـارۀ اسـالم امیرالمؤمنیـن و ایـن کـه و

کـه روایـت شـده، صحیـح  کـرده و سـپس گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث از هـر جهـت  بـوده، نقـل 

بسـیار  حدیث هـای  اسـت،  اّمـت  ایـن  آورنـدۀ  اسـالم  نخسـتین  ی  و کـه  ایـن  در  و  نیسـت؛ 

کـه هیـچ یـک از آن هـا صّحـت نـدارد ... .« رسـیده 

کـه از ایـن مرد بپرسـد چرا ایـن حدیث از هیـچ جهتی صحیح  پاسـخ: آیـا کسـی نیسـت 

بـه  و حافظـان  ثقـه هسـتند  یانـش  راو و  آن صحیـح  کـه همـۀ طریق هـای  آن  نیسـت، حـال 
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کتاب هـای سـیره، بـر آن اّتفـاق نظـر دارنـد و میـان  درسـتِی آن حکـم نموده انـد و نویسـندگان 

صحابـۀ نخسـتین و تابعیـِن ایشـان بـه نیکـی، پذیرفتـه شـده اسـت؟

اّدعای  نیز همسان  آن  که  کنیم، خوانندگان می پندارند  گفتار بسنده  به همین  گر  ا ما 

ابن َکثیر بدون دلیل است _ خداوند ما را از مثل آن در امان دارد! _ و روشنِی حقیقت بر آنان 

که بر مّدعای ما داللت  پوشیده می ماَند؛ پس وجهۀ هّمت خود ساختیم تا اندکی از آن چه را 

می کند، بیاوریم؛ گرچه به سبب اختصار، ما را مجال نیست که بسیاری از آن را یاد کنیم.

سخنان صریح پیامبر

کنار حوض بر من وارد می شـود،  که در  1. رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »نخسـتین کس از شـما 

که پیش از همۀ شما اسالم آوْرد، یعنی علی بن ابی طالب.« کسی است 

کم )المسـتدرک علی الصحیحین: 136/3 ]147/3[( با ذکر سـند آورده و صحیح  این را حا

نمـوده  روایـت  ذکـر سـند  بـا  را  آن  بغـداد: 81/2(  )تاریـخ  بغـدادی  نیـز خطیـب  اسـت.  شـمرده 

اسـت. همچنیـن در اإلسـتیعاب )457/2 ]1091/3[( و شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد 

گـردد. یافـت   )]229/13[ 258/3(

همین حدیث در لفظ دیگر چنین آمده است: »نخستین کس از این اّمت که در کنار حوض 

بر من وارد می شود، کسی است که پیش از همۀ آنان اسالم آوْرد، یعنی علی بن ابی طالب.«

در   ]91/1[  188/1 َدْحـالن:  ینـی  َز تألیـف  النبویـه  السـیرة  ]268/1[؛   285/1 الحلبّیـه:  )الّسـیرة 

الحلبّیـه( الّسـیرة  حاشـیۀ 

در لفـظ دیگـر چنیـن آمـده اسـت: »نخسـتین کس از مردم که در کنار حـوض بر من وارد 

که پیش از همۀ آنان اسـالم آوْرد، یعنی علی بن ابی طالب.« کسـی اسـت  می شـود، 

)مناقب علّی بن ابی طالب تألیف فقیه ابن َمغاِزلی ]ص16[؛المناقب خوارزمی ]ص52[(

کـه بهتریـِن اّمـت من   2. رسـول خدا؟ص؟ بـه فاطمـه فرمـود: »تـو را بـه ازدواج کسـی درآوردم 

و داناترین و خردمندتریِن ایشان است و پیش از همۀ آنان اسالم آورده است.«

بنگرید به: همین کتاب: 95/3�

220/3
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3. رسـول خدا؟ص؟ بـه فاطمـه فرمـود: »همانـا علـی نخسـتین کـس از اصحاب من اسـت 

کـه اسـالم آوْرد _ یـا: دیرینه تریـِن امـت من در اسـالم آوری اسـت _ .«

این حدیث صحیح است.

بنگرید به: همین کتاب: 95/3�

کـس اسـت  4. رسـول خدا؟ص؟ دسـت علـی را برگرفـت و فرمـود: »همانـا ایـن، نخسـتین 

کـه در روز قیامـت، دسـت مـرا بفشـاَرد؛ و او  کـس اسـت  کـه بـه مـن ایمـان آوْرد و نخسـتین 

صّدیـق بـزرگ اسـت.«

بنگرید به: همین کتاب: 313/2 و 314�

که رسول خدا؟ص؟ فرمود: »هرآینه هفت سال فرشتگان بر من  5. از ابواّیوب روایت شده 

که نماز بگزاَرد.« و علی درود فرستادند؛ زیرا ما نماز می گزاردیم و همراه ما، جز ما، کسی نبود 

)مناقـب فقیـه ابن َمغاِزلـی ]ص14[، بـا دو سـند؛ ُاْسـدالغابه: 18/4 ]94/4[؛ المناقـب خوارزمـی 

]ص53[ _ در آن آمده است: »]گفتند:[ ›ای رسول خدا! چرا چنین است؟‹ فرمود: ›زیرا همراه 

کسـی نبـود ]کـه اسـالم آورده باشـد[.‹« _ ؛ الفـردوس بمأثـور الخطـاِب دیلمـی  مـن، از مـردان جـز او 
]433/3[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد ]230/13[ از نقـض العثمانیـه تألیـف اسـکافی: 

ْمَطین: باب چهل و هفتم ]242/1[( 258/3؛ َفرائُد الّسَ

6. ابن عّبـاس گویـد کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »نخسـتین کس که همـراه من نماز گزاْرد، 

ْمَطین: باب47 ]245/1[ به چهار طریق( علی بود.«)َفرائُد الّسَ

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »ای علـی! من بـا پیامبری بـر تو چیره  7. معـاذ بـن جبـل گویـد 

هسـتم و پـس از مـن نبّوتـی نیسـت. و تـو بـا هفـت ویژگـی بـر مـردم چیـره هسـتی و هیـچ یـک از 

آورده؛  ایمـان  بـه خداونـد  کـه  آنانـی  تـو نخسـتیِن  آوَرد:  تـو حّجـت  بـر  نتوانـد در آن هـا   قریـش 

و بیـش از همـۀ ایشـان بـه پیمـان خـدا وفـادار هسـتی؛ و بیشـتر از همـۀ آنـان، کارهای خـدا را بر 

عهده می گیری... .« )ِحلیة األولیاء: 66/1(

)311(
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بـر میـان شـانه های علـی  کـه  کـه رسـول خدا؟ص؟ در حالـی  گویـد  8. ابوسـعید ُخـْدری 

کـس در روز قیامـت در  کـه هیـچ  نواخـت، فرمـود: »ای علـی! تـو دارای هفـت ویژگـی هسـتی 

کـه بـه خداونـد ایمـان آوردنـد؛ و بیش  آن هـا بـر تـو حّجـت نیـاوَرد: تـو نخسـتیِن کسـانی هسـتی 

از همـۀ ایشـان بـه پیمـان خـدا وفـادار هسـتی؛ و بیشـتر از همـۀ آنـان، کارهـای خـدا را بـر عهـده 

می گیـری ... .« )ِحلیـة األولیـاء: 66/1(

روایت  رسول خدا؟ص؟  از  شعبی،  ]از[  ابی هند  بن  داوود  و  لی 
َ

ُهذ ابوبکر  حدیث  در   .9

که به من ایمان آوْرد و دعوتم را  کس است  که در بارۀ علی؟ع؟ فرمود: »این، نخستین  شده 

تصدیق کرد و همراه من نماز گزارد.« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 256/3 ]225/13[(

10. ابوبکـر و عمـر از فاطمـه خواسـتگاری نمودنـد و رسـول خدا؟ص؟ بـه آن دو پاسـخ منفی 

داد و فرمـود: »بـه چنیـن کاری فرمـان نیافتـه ام.« سـپس علـی از او خواسـتگاری نمود و پیامبر 

که پیش  کسـی درآوردم  ی درآوْرد و به فاطمه فرمود: »تو را به همسـری  فاطمه را به همسـری و

از همـۀ اّمت اسـالم آوْرد.«

گروهــی از صحابــه روایــت نموده انــد، از جملــه: اســماء بنــت ُعَمیــس،  ایــن حدیــث را 

اّم  َایَمــن، ابن عّبــاس، و جابــر بــن عبــداهلل. )شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: 257/3 

)]228/13[

سخنان امیرالمؤمنین؟ع؟

کبـر هسـتم؛  گویـد: »مـن بنـدۀ خـدا و بـرادر رسـول خدا و صّدیـق ا 1. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه دروغگـو و افتـرازن باشـد. هـر آینـه مـن  کـس اّدعـا نکنـد، مگـر آن  ایـن را پـس از مـن هیـچ 

هفـت سـال پیـش از مـردم، همـراه رسـول خدا نمـاز خوانـدم؛ و من نخسـتین کسـی بـودم که با 

گـزاردم.« ی نمـاز  و

]خصائـص  نســــائی  و   ]65/12 ]المصّنــف:  ابن ابی  َشـــیبه  طریـــق  از  روایـــــت  ایـن  سنـــد 

کم ]المستدرک علی الصحیحین:  امیرالمؤمنین؟ع؟ : ص25[ و ابن ماجه ]سنن ابن ماجه: 44/1[ و حا
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121/3[ و طبـری )تاریـخ األمـم و الملـوک 213/2 ]310/2[( صحیـح اسـت و راویانـش ثقـه هسـتند.

بنگرید به: همین کتاب: 314/2�

کـــه همـــراه رســـول خدا؟ص؟  گویـــد: »مـــن نخســـتین مـــردی هســـتم  2. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

اســـالم آورد.«

کـه در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد  ایـن را ابـوداوود بـا سـند صحیـح آورده، چنـان 

)258/3 ]228/13[( آمـده اسـت.

کـــه همـــراه پیامبـــر؟ص؟  کســـی هســـتم  گویـــد: »مـــن نخســـتین   3. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

اسالم آورد.«

این را خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 233/4( با ذکر سند آورده است.

کــه همــراه رســول خدا؟ص؟  کســی هســتم  گویــد: »مــن نخســتین  4. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

گزارد.« نماز 

ایـن را احمـد و حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد ]103/9[( بـا ذکـر سـند آورده انـد و َهیَثمـی 

کـه ثقـه شـمرده شـده  یـان حدیـث صحیـح هسـتند، مگـر َحّبـۀ عرنـی  یـان آن، راو گفـت: »راو

ص74  )المعـارف:  ابن ُقَتیبـه  و  ]1095/3[(؛   458/2 )اإلسـتیعاب:  ابوعمـر  را  آن  نیـز  اسـت.« 

روایـت  علـی؟ع؟  از  َحّبـه،  از  ُکَهیـل،  بـن  سـلمة  از  ُشـعبه،  از  ابـوداوود،  طریـق  از  ]ص169[( 

یانش ثقه هستند. نموده اند. این سند صحیح است و راو

اسـالم  آوَرنـد،  اسـالم  َمـردم  کـه  آن  از  پیـش  »هفـت سـال  گویـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟   .5

)]100/3[  158/2 ِضـره:  الّنَ )الّریـاض  آوردم.« 

کسـی از ایـن اّمـت خـدای را  کـه  گویـد: »هفـت سـال پیـش از آن  6. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـردم.« )المسـتدرک علـی الصحیحین  عبـادت کنـد، همـراه رسـول خدا؟ص؟ خداونـد را عبـادت 

کـم: 112/3 ]121/3[( حا

که از علی شنیده است: »هفت سال پیش از  7. از حکیم، غالم زاذان، روایت شده 

222/3
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گزاردم؛ و ما سجده می کردیم و رکوع نمی کردیم؛ و نخستین نمازی که در آن، رکوع  مردم نماز 

به جای آوردیم، نماز عصر بود.«)شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 258/3 ]229/13[(

کسـی از ایـن اّمـت خداونـد را  کـه  گویـد: »پنـج سـال پیـش از آن  8. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

ِضـره:  الّنَ الّریـاض  ]1095/3[؛  )اإلسـتیعاب: 448/2  کـردم.«  عبـادت  را  خـدای  نمایـد،  عبـادت 

)]271/1[  288/1 الحلبّیـه:  الّسـیرة  ]100/3[؛   158/2

گویـــد: »هفـــت ســـال پیـــش از مـــردم، ایمـــان آوردم.«)خصائـــص  9. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ تألیـــف نســـائی: ص3 ]ص29[(

کـه پـس از  کسـی را نمی شناسـم  گویـد: »جـز خـودم، از ایـن اّمـت  10. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کسـی  کـه  کـرده باشـد؛ ُنـه سـال پیـش از آن  پیامبرمـان ]پیـش از دیگـران[ خداونـد را عبـادت 

از ایـن اّمـت خداونـد را عبـادت نمایـد، خـدای را عبـادت کردم.« )خصائـص امیرالمؤمنین؟ع؟ 

تألیـف نسـائی: ص3 ]ص27[(

11. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در روز صّفیــن ضمــن خطبــه ای فرمــود: »پســرعموی پیامبرتــان در 

یتــان اســت و شــما را بــه فرمانبــری از پروردگارتــان فرامی خواَنــد و بــه  میــان شــما و پیــش رو

کــه، پیــش از هــر مــرد مســلمانی نمــاز  کســی  ســّنت پیامبرتــان _ صّلــی اهلل علیــه _ رفتــار می نمایــد؛ 

گزاردنــم همــراه رســول خدا بــر مــن پیشــی  کســی در نمــاز  گــزارده بــا دیگــران برابــر نیســت، و 

تألیــف  البالغــه  نهــج  شــرح  ]ص314[؛  ص355  صّفیــن[:  ]وقعــة  َنصــر  )کتــاب  اســت.«  نُجســته 

ابن ابی الحدید: 503/1 ]248/5[(

کســـی را  ـــا! از ایـــن اّمـــت، جـــز پیامبـــرت  ـــار فرمـــود: »بارخدای 12. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ ســـه ب

ـــش از  ـــه پی ـــود: »هرآین ـــپس فرم ـــد.« س ـــرده باش ک ـــادت  ـــو را عب ـــن، ت ـــش از م ـــه پی ک ـــم   نمی شناس

ــه  کـ ــده اســـت: »پیـــش از آن  ــر آمـ ــظ دیگـ ــزاردم.« در لفـ گـ ــاز  ــد، نمـ ــاز بگزارنـ ــردم نمـ ــه مـ کـ آن 

کســـی نمـــاز بگـــزاَرد، ... .«

األوسـط: 444/2[؛  ]المعجـم  َطَبرانـی  َبـّزار؛  ابو َیْعلـٰی؛  احمـد: 160/1[؛  ]مسـند  احمـد  را  ایـن 
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وئی  که سندش را حسن شمرده؛ و شیخ اإلسالم حّمُ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 102/9( ضمن آن 

ـْمَطین: بـاب چهـل و هشـتم ]247/1[( بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد. )َفرائـُد الّسَ

13. علی؟ع؟ در نامه ای به معاویه نوشت: »همانا خواه در روزگار خلفای پیشین و خواه 

همه  از  رسول خدا  به  که  است  کسی  اّمت،  این  بر  حکمرانی  برای  کس  سزاوارترین  امروز، 

نزدیک تر، به کتاب خدا از همه داناتر، در دین از همگان فقیه تر، نخستیِن آنان در اسالم آوردن، 

و برترینشان در جهاد کردن باشد.« )وقعة صّفیِن ابن   ُمزاِحم: چاپ مصر: ص168 ]ص150[(�

14. در حدیثی از علی؟ع؟ آمده است: »به خدا سوگند! به تحقیق که من نخستین کسی 

بودم که دعوت پیامبر را راست شمردم؛ پس نخستین کسی نخواهم بود که بر آن دروغ بندد.«

در حاشـیۀ   ]308/1[ َقَرمانـی  ول 
ُ
األ آثـار  و  الـدول  أخبـار  ]ص50[؛  المسـاوئ: 36/1  و  )المحاسـن 

)218/1 ابن اثیـر:  یـِخ  التار فـی  الکامـل 

گشـــت و مـــن روز  گویـــد: »رســـول خدا؟ص؟ روز دوشـــنبه مبعـــوث  15. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

سه شنبه اسالم آوردم.«

الّصواعـق المحرقـه:  َقَرمانـی: 215/1 ]305/1[؛  ول 
ُ
آثـار األ و  الـدول  الّزوائـد: 102/9؛ أخبـار  )مجمـع  

ص148( الّراغبیـن:  إسـعاف  ]ص156[؛  ص112  سـیوطی:  الخلفـاء  تاریـخ  ؛  ]ص120[  ص72 

یـه نوشـت: »همانـا آن گاه که محّمد؟ص؟ مردم  16. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نامـه ای بـه معاو

کـه بـه  را بـه ایمـان بـه خداونـد و توحیـد دعـوت فرمـود، مـا اهـل بیـت نخسـتین کسـانی بودیـم 

ی ایمـان آورده، دعوتـش را تصدیـق نمودیـم و چنـد سـال تمـام بر این حـال ماندیم، حال آن  و

کنی از مـردم عـرب، جـز ما خدا را عبـادت نمی کرد.« )وقعة صّفیِن  کـه در هیـچ منزلگاهـی، سـا

ابن   ُمزاِحـم: ص100 ]ص89[(

یــه1 فرمــود: »وای بــر شــما!  17. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در روز صّفیــن، خطــاب بــه یــاران معاو

1. در متـن کتـاب چنیـن آمـده؛ امـا بـا مراجعـه به وقعة صفین روشـن می شـود که مقصود، شـماری از یاران خود امام اسـت 
گشـتند. )ن.( که بعدا از وی جدا شـدند و به نام خوارج شـناخته 

223/3
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کتــاب خــدا  کــه ]در فتنه هــای پــس از پیامبــر؟ص؟[ بــه عمــل بــه  کســی هســتم  مــن نخســتین 
کــه ایــن دعــوت را اجابــت نمــود.« )وقعــة صّفیــِن َنصــر:  کســی هســتم  فراخواْنــد و نخســتین 

]ص490[( ص561 

کـه از علـی بـن ابی طالب بر منبر رسـول خدا؟ص؟  گویـد  ّیـه دختـر عبـداهلل  18. معـاذۀ عدو
کـه پیش از ایمـان آوردن ابوبکر، ایمـان آوردم و پیش  کبر هسـتم  شـنیده اسـت: »مـن صّدیـق ا

از اسـالم آوردنش، اسـالم آوردم.«

بنگرید به: همین کتاب: 314/2�

گفـت:  کـه در اردوگاه صّفیـن بیـان فرمـود، چنیـن  19. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خطبـه ای 
کتـاب خویـش، پیشـگام را بـر پسـگام برتـری بخشـیده  کـه همانـا خداونـد در  »آیـا می دانیـد 
و هرآینـه هیـچ یـک از ایـن اّمـت، در ایمـان بـه خـدا و رسـولش بـر مـن پیشـی نگرفتـه اسـت؟« 

»آری.« گفتنـد: 

بنگرید به: همین کتاب: 195/1�

کسـی از مـردم همـراه  کـه  20. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـوده اسـت: »سـه سـال پیـش از آن 
گـزاردم.« نمـاز  او  بگـزاَرد، همـراه  نمـاز  رسـول خدا؟ص؟ 

این را احمد با دو سند روایت نموده است.

»آیا در میان شما  فرمود:  آوردیم،  که پیشتر  روز شورا، ضمن حدیثی  21. علی؟ع؟ در 
گفتند: »نه!« ]فرمود:[  که پیش از من، به یگانگی خداوند ایمان آورده باشد؟«  کسی هست 

گفتند: »نه.« گزارده باشد؟«  که به سوی دو قبله نماز  کسی هست  »آیا از شما، جز من، 

کتـاب: 159/1-163. ابن ابی الحدیـد ایـن بخـش از حدیـث را در زمـرۀ  بنگریـد بـه: همیـن 
روایت هـای نزدیـک بـه متواتـر شـمرده اسـت.

کــه علــی؟ع؟ ضمــن بیت هایــی، در نامــه اش بــه  گذشــت  کتــاب )25/2(  22. در همیــن 
یه، چنین آوْرد: معاو

گرفتم. کودکی نورسته و نابالغ بودم، در پذیرش اسام بر شما پیشی  که هنوز  گاه  آن 
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23. ابن َطلحـــۀ شـــافعی )مطالـــب الّســـؤول: ص11( ایـــن شـــعر را از امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ یـــاد 

کـــرده اســـت:
من برادِر مصطفی هسـتم و در نسـبم تردیدی نیسـت. همراه وی پرورش یافتم و دو سـبطش 

فرزندان من هسـتند.

گمراهـی و شـرک و تیره بختـی بـه  کـه همـۀ مـردم در سـیاهِی  درحالـی پیامبـر را تصدیـق نمـودم 

سـر می بردنـد.

و  برمی خوانـد  را  شـعر  ایـن  کـه  شـنیده  را  علـی  کـه  گویـد  »جابـر  اسـت:  گفتـه  سـپس 

گفتـی.‹« گرفتـه و لبخنـد زده و فرمـوده اسـت: ›ای علـی! راسـت  گـوش  رسـول خدا آن را بـه 

سخن سبط پیامبر، امام حسن؟ع؟

یه، چنین فرمـود: »ای جماعت!  24. امـام حسـن؟ع؟ ضمـن خطبـه ای در مجلـس معاو

کـه امـروز دشـنامش دادیـد، بـه سـوی  کـس  شـما را بـه خـدا سـوگند می دهـم: آیـا می دانیـد آن 

یه! بـه هر دو قبله کافر بـودی و گزاردن  کـه تـو  ای معاو گـزارده اسـت؛ حـال آن  هـر دو قبلـه نمـاز 

نمـاز را گمراهـی می دانسـتی و از سـِر کجراهـی، الت و عـّزی را عبـادت می کـردی؟ شـما را بـه 

کـه او در هـر دو بیعـت، بیعـت فتـح و بیعـت رضـوان، ]بـا  خـدا سـوگند می دهـم: آیـا می دانیـد 

کافـر بـودی و دیگـری را شکسـتی؟  یـه! بـه یکـی  کـه تـو ای معاو کـرد؛ حـال آن  پیامبـر[ بیعـت 

کـه او نخسـتیِن مـردم در ایمـان آوری بـود؛ حال  شـما را بـه خـدا سـوگند می دهـم: آیـا می دانیـد 

کـه ]در حال اسـالم ظاهری، به فرمـان پیامبر[  یـه! تـو و پـدرت از کسـانی بودیـد  کـه ای معاو آن 

دلشـان بـه دسـت آورده می شـد؟« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 101/2 ]288/6[(

گذشـت، فرمـوده اسـت:  کـه در همیـن کتـاب )198/1(  25. امـام حسـن؟ع؟ در خطبـه ای 

»چـون خداونـد، محّمـد را بـه پیامبـری مبعـوث نمود و به رسـالت برگزید و کتـاب خویش را بر 

ی نـازل فرمـود و سـپس او را فرمـان داد کـه مـردم را بـه سـوی خدا فراخواَند، پدر من نخسـتین  و

کـه ایمـان آوْرد  کسـی بـود  کـه دعـوت خـدا و رسـولش را اجابـت نمـود و نخسـتین   کسـی بـود 

کـرد. و خداونـد در کتـاب خویش که بر پیامبر مرسـلش نازل  و خـدا و رسـولش؟ص؟ را تصدیـق 
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نمـود، فرمـوده اسـت: ›پـس آیـا کسـی کـه بـر حّجتی روشـن از جانب پروردگار خویش اسـت و گواهـی از وی 

کـه بـر حّجتـی روشـن از جانـب  بـه دنبـال او اسـت، ...؟‹ ]هـود/17[ پـس جـّد مـن همـان اسـت 

ی است.« گواهی از و که به دنبال او و  کس است  پروردگار خویش بوده و پدرم آن 

رأی صحابه و تابعین در بارۀ نخستین اسالم آورنده

گشـت  برانگیختـه  پیامبـری  بـه  دوشـنبه  روز  »پیامبـر؟ص؟  گویـد:  مالـک  بـن  انـس   .1 

ی آمـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ روز دوشـنبه بـه  و علـی روز سه شـنبه اسـالم آوْرد.« در لفـظ دیگـر و

پیامبـری مبعـوث گشـت و علـی روز سه شـنبه اسـالم آوْرد.«

]598/5[(؛   214/2 الصحیح:  )الجامع  ِترِمذی  آورده اند:  سند  ذکر  با  کسان  این  را  آن 

کم )المستدرک علی الصحیحین: 112/3 ]121/3[(؛ ابن عبدالَبّر )اإلستیعاب: 32/3  َطَبرانی؛ حا

که در خالصه اش تیسیر الوصول إلی جامع  ]1095/3[(؛ ابن اثیر )جامع األصول ]467/9[(، چنان 

ْمَطین: باب چهل و هفتم ]244/1[(. نیز عراقی  وئی )َفرائُد الّسَ صول )271/3 ]315/3[( آمده؛ حّمُ
ُ
األ

گردد: شرح  در تقریب األسانید و ترتیب المسانید بدان اشاره نموده و در این مأخذها نیز یافت 

)ص63  سبط  تألیف  مه 
ُ
األ خواص  تذکرة  ]229/13[(؛   258/3( ابن ابی الحدید  تألیف  البالغه  نهج 

دّنّیه )241/1(�
ّ
]ص108[(؛ الّسراج المنیر بشرح الجامع الّصغیر )424/2 ]458/2[(؛ شرح المواهب الل

گویـــد: »بـــه پیامبـــر؟ص؟ روز دوشـــنبه وحـــی فرســـتاده شـــد و علـــی روز  ْیـــدۀ اســـلمی  2. ُبَر

ــزاْرد.« گـ ــاز  ــنبه نمـ سه شـ

کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 112/3 ]121/3[( ایـن روایـت را با ذکر سـند آورده و آن  حا

را صحیـح شـمرده و ذهبـی نیـز صّحتش را پذیرفته اسـت.

کـه همـراه رسـول خدا اسـالم آوْرد، علـی بـن  کسـی  گویـد: »نخسـتین  یـد بـن ارقـم  3. ز

بـود.« ابی طالـب 

)تاریخ األمم و الملوِک طبری ]310/2[ با دو سـند صحیح و راویان ثقه؛ مسـند احمد: 368/4 

کم: 136/3 ]147/3[ ضمن صحیح شـمردنش و اقرار  ]495/5[؛ المسـتدرک علی الصحیحین حا

ذهبی به آن؛ الکامل فی التاریِخ ابن اثیر: 22/2 ]484/1[(

225/3
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10. ابن عّبـاس گویـد: »خـدای تعالـی آمرزش خواهی برای علی را در قرآن بر هر مسـلمانی 

کـه بـه ایمـان، بـر مـا پیشـی  کـه فرمایـد: ›پـروردگارا! مـا و آن بـرادران مـا را  واجـب نمـوده اسـت، آن جـا 

که بعد از علی اسالم آورد، برای او آمرزش می خواهد.«  کس  گرفتند، بیامرز.‹ ]حشر/10[ پس هر 

)شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 256/3 ]224/13[(

11. ابن عّباس گوید: »نخستین کسی که اسالم آوْرد، علی بن ابی طالب بود.« )اإلستیعاب:  

458/2 ]1094/3[؛ مجمع  الّزوائد: 102/9(

کـه ایمـان  کـس از مـردم بـود  گویـد: »پـس از خدیجـه؟اهضر؟ علـی نخسـتین  12. ابن عّبـاس 

آوْرد.«

]یعنـی  اهلل _  _ رحمـه  ابوعمـر  کـه  گفتـه  همـو  و   ]1091/3[  457/2 اإلسـتیعاب:  بـه:  بنگریـد 

کـس در سـند ایـن حدیـث خدشـه نرسـانده؛ زیـرا صحیـح اسـت و  گویـد: »هیـچ  خـودش[ 

دّنّیه: 242/1( آن را صحیح شـمرده اسـت.
ّ
یانش ثقه هسـتند.« نیز ُزرقانی )شـرح المواهب الل راو

چون  بودیم.  ی  و نزد  ما  و  می گفت  حدیث  زمزم،  کنارۀ  بر  مّکه،  در  ابن عّباس   .13

گفت: »ای ابن عّباس! من  ی رفت و  سخنش را به پایان ُبرد، مردی برخاست و به سوی و

بیزاری  _ رضوان اهلل علیه _  ابی طالب  بن  علی  از  آنان  هستم.  شام  اهالی  از  ِحْمص  از  مردی 

گفت: »بلکه خداوند آنان را در دنیا و آخرت  می جویند و او را لعنت می کنند.« ابن عّباس 

که خویشاوندی اش  کننده فراهم سازد! آیا از آن رو است  کند و برایشان عذابی خوار  لعنت 

و  آورد  ایمان  و رسولش  به خدا  که  نبود  و نخستین مرد جهانیان  بود  با رسول خدا؟ص؟ دور 

مرد  داد؟«  انجام  نیک  کارهای  و  آوْرد  جای  به  رکوع  و  گزاْرد  نماز  که  نبود  کسی  نخستین 

که  گفت: »به خدا سوگند! آنان خویشاوندی و پیشینه اش را انکار نمی کنند؛ جز این  شامی 

کشته است.« )المحاسن و المساوئ تألیف بیهقی: 320/1 ]ص43[( ی مردم را  اّدعا می نمایند و

14. عفیـف گویـد: »در دوران جاهلّیـت بـه مّکـه آمـدم و می خواسـتم برای خانـواده ام، از 

کـه مردی بـازرگان  لـب رفتـم  جامه هـا و عطـر مّکـه خریـد نمایـم. پـس نـزد عّبـاس بـن عبدالُمّطَ

بـود. نـزد او نشسـته بـودم و بـه کعبـه می نگریسـتم. خورشـید بـه فراز آسـمان برآمده بود؛ سـپس 
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گزاْرد، علی بود.« که همراه رسول خدا؟ص؟ نماز  کسی  گوید: »نخستین  ید بن ارقم  4. ز

سـند  ذکـر  بـا  الکبیـر: 176/5[  ]المعجـم  َطَبرانـی  و  احمـد: 495/5[؛  ]مسـند  احمـد  را  ایـن 

یـان احمـد،  گفتـه اسـت: »راو کـه در مجمـع  الّزوائـد َهیَثمـی )103/9( آمـده و او  آورده انـد، چنـان 

یـان صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری هسـتند.« نیـز ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 459/2 ]1095/3[( آن  راو

را بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده اسـت.

کـه پـس از رسـول خدا؟ص؟ بـه خداونـد ایمـان  کسـی  گویـد: »نخسـتین  یـد بـن ارقـم  5. ز

)اإلسـتیعاب: 459/2( بـود.«  بـن ابی طالـب  آوْرد، علـی 

که نمازگزارد علی بود.« کسی  گوید: »نخستین  6. ابن عّباس 

بـا  تاریـخ األمـم و الملـوِک طبـری: 241/2 ]310/2[  ِترِمـذی: 215/2 ]600/5[؛  )الجامـع الصحیـِح 

یـِخ ابن اثیـر: 22/2 ]484/1[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد:  سـند صحیـح؛ الکامـل فـی التار

)]224/13[  256/3

ی نخسـتین  کـس را نیسـت: و کـه هیـچ  گویـد: »علـی چهـار ویژگـی دارد  7. ابن عّبـاس 

گـزاْرد ... .« کـه همـراه رسـول خدا؟ص؟ نمـاز  کـس در عـرب و عجـم اسـت 

کم: 111/3 ]120/3[؛ اإلستیعاب: 457/2 ]1090/3[( )المستدرک علی الصحیحیِن حا

8. مجاهـد گویـد کـه ابن عّباس گفته اسـت: »نخسـتین کسـی که همـراه پیامبر؟ص؟ رکوع 

 بـه جـای آوْرد، علـی بـن ابی طالـب بـود. پـس ایـن آیـه در بـارۀ وی نـازل شـد: ›و نمـاز را برپـا داریـد  

مه تألیف سبط: ص8 ]ص13[(
ُ
کنید.‹ ]بقره/43[« )تذکرة خواص األ و زکات دهید و با رکوع کنان رکوع 

ــی پســت  ــه[ پســر هنــد جگرخــوار، از مردمان ی ــد: »]معاو گوی ــاس در خطبــه ای   9. ابن عّب

و فرورتبــه از اهــل شــام یارانــی بــرای خویــش، بــر ضــّد علــی بــن ابی طالــب یافتــه، یعنــی بــر ضــّد 

گــزاْرد.« کــه همــراه او نمــاز  پســر عمــو و دامــاد رســول خدا و نخســتین مــردی 

)وقعـة صّفیـِن ابن   ُمزاِحـم: ص360 ]ص318[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 504/1 

]251/5[؛ َجمَهـرة خطـب العـرب: 175/1 ]351/1[(
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10. ابن عّبـاس گویـد: »خـدای تعالـی آمرزش خواهی برای علی را در قرآن بر هر مسـلمانی 

کـه بـه ایمـان، بـر مـا پیشـی  کـه فرمایـد: ›پـروردگارا! مـا و آن بـرادران مـا را  واجـب نمـوده اسـت، آن جـا 

که بعد از علی اسالم آورد، برای او آمرزش می خواهد.«  کس  گرفتند، بیامرز.‹ ]حشر/10[ پس هر 

)شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 256/3 ]224/13[(

11. ابن عّباس گوید: »نخستین کسی که اسالم آوْرد، علی بن ابی طالب بود.« )اإلستیعاب:  

458/2 ]1094/3[؛ مجمع  الّزوائد: 102/9(

کـه ایمـان  کـس از مـردم بـود  گویـد: »پـس از خدیجـه؟اهضر؟ علـی نخسـتین  12. ابن عّبـاس 

آوْرد.«

]یعنـی  اهّلل _  _ رحمـه  ابوعمـر  کـه  گفتـه  همـو  و   ]1091/3[  457/2 اإلسـتیعاب:  بـه:  بنگریـد 

کـس در سـند ایـن حدیـث خدشـه نرسـانده؛ زیـرا صحیـح اسـت و  گویـد: »هیـچ  خـودش[ 

دّنّیه: 242/1( آن را صحیح شـمرده اسـت.
ّ
یانش ثقه هسـتند.« نیز ُزرقانی )شـرح المواهب الل راو

13. ابن عّباس در مّکه، بر کنارۀ زمزم، حدیث می گفت و ما نزد وی بودیم. چون سخنش 

از  مردی  من  ابن عّباس!  »ای  گفت:  و  رفت  وی  سوی  به  و  برخاست  مردی  ُبرد،  پایان  به  را 

ِحْمص از اهالی شام هستم. آنان از علی بن ابی طالب _ رضوان اهّلل علیه _ بیزاری می جویند و او 

و  کند  لعنت  آخرت  و  دنیا  در  را  آنان  خداوند  »بلکه  گفت:  ابن عّباس  می کنند.«  لعنت  را 

برایشان عذابی خوار کننده فراهم سازد! آیا از آن رو است که خویشاوندی اش با رسول خدا؟ص؟ 

دور بود و نخستین مرد جهانیان نبود که به خدا و رسولش ایمان آورد و نخستین کسی نبود که 

کارهای نیک انجام داد؟« مرد شامی گفت: »به خدا سوگند!  گزاْرد و رکوع به جای آوْرد و  نماز 

آنان خویشاوندی و پیشینه اش را انکار نمی کنند؛ جز این که اّدعا می نمایند وی مردم را کشته 

است.« )المحاسن و المساوئ تألیف بیهقی: 320/1 ]ص43[(

14. عفیـف گویـد: »در دوران جاهلّیـت بـه مّکـه آمـدم و می خواسـتم برای خانـواده ام، از 

کـه مردی بـازرگان  لـب رفتـم  جامه هـا و عطـر مّکـه خریـد نمایـم. پـس نـزد عّبـاس بـن عبدالُمّطَ

بـود. نـزد او نشسـته بـودم و بـه کعبـه می نگریسـتم. خورشـید بـه فراز آسـمان برآمده بود؛ سـپس 
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کـه دیـدم جوانـی آمـد و چشـم بـه آسـمان افکْنـد و برابـر کعبـه  ی بـه رفتـن نهـاد  اوج گرفـت و رو
که نوجوانی آمد و در سـمت راسـت او بایسـتاد. آن گاه، پس  گذشـت  ایسـتاد. سـپس اندکی 
از زمانـی کوتـاه، زنـی آمـد و پشـت سـر آن دو ایسـتاد. جـوان بـه رکوع رفت و آن نوجـوان و زن نیز 
کـرد و آن نوجـوان و زن نیـز قامـت راسـت نمودنـد. جـوان  بـه رکـوع رفتنـد. جـوان قامـت راسـت 

بـه سـجده رفـت و آن نوجـوان و زن نیـز سـجده کردند.

یــدادی اســت  گفــت: ›آری رو یــدادی اســت بــزرگ!‹ عّبــاس  گفتــم: ›ای عّبــاس! ایــن رو
گفــت: ›ایــن، محّمــد بــن عبــداهلل،  گفتــم: ›نــه.‹  کیســت؟‹  بــزرگ. آیــا می دانــی ایــن جــوان 
بــرادرزادۀ مــن اســت. آیــا می دانــی ایــن نوجــوان کیســت؟ ایــن، علــی، بــرادرزادۀ مــن اســت. آیــا 
ایــن  ایــن، خدیجــه دختــر ُخویلــد، همســر آن جــوان اســت.  کیســت؟  ایــن زن  می دانــی 
کــه  کــه پــروردگارش، پــروردگار آســمان و زمیــن، او را بــه ایــن دیــن  بــرادرزاده ام بــه مــن خبــر داده 
کــه بــر همــۀ زمیــن، جــز همیــن  بــر آن اســت، فرمــان داده اســت. بــه خــدا ســوگند! بــه تحقیــق 

کسی بر این دین نیست.‹« سه تن 

)خصائص امیرالمؤمنین؟ع؟ تألیف نسـائی : ص3 ]ص23[؛ تاریخ األمم و الملوِک طبری: 212/2 

ِضره: 158/2 ]100/3[؛ اإلستیعاب: 459/2 ]1096/3[؛ عیون األثر: 93/1 ]125/1[؛  ]311/2[؛ الّریاض الّنَ

الکامل فی التاریِخ ابن اثیر: 22/2 ]484/1[؛ الّسیرة الحلبّیه: 288/1 ]270/1[(

15. سـلمان فارسـی گویـد: »نخسـتین کـس از ایـن اّمـت کـه کنـار حوض، بـر پیامبر  این 
اّمت درآید، نخستینشان در اسالم آوری، یعنی علی بن ابی طالب؟ضر؟ است.«

)اإلسـتیعاب: 457/2 ]1090/3[؛ مجمـع  الّزوائـد: 102/9(� َهیَثمـی راویـان ایـن حدیـث را ثقـه 

شـمرده اسـت. اسـکافی در نقض العثمانّیه؛ ابوعمر )اإلسـتیعاب ]1090/3[(؛ عراقی در شـرح تقریب 
لدّنّییة: 45/1 ]216/1[( سـلمان فارسی 

ّ
األسـانید  و ترتیب المسـانید: 85/1(؛ و َقْسـَطالنی  )المواهب ال

را از کسـانی شـمرده اند کـه روایـت کـرده علـی نخسـتین اسـالم آورنده اسـت.

گـزاْرد و خدیجـه در پایـان آن  گویـد: »پیامبـر؟ص؟ در آغـاز روز دوشـنبه نمـاز  16. ابورافـع 
گـزاْرد.« نمـاز نهـاد و علـی در روز سه شـنبۀ فـردای آن، نمـاز 

کـه در شـرح المواهـب  ایـن را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 320/1[ بـا ذکـر سـند آورده، چنـان 
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گشـته اسـت. همچنیـن  دّنّیـه )240/1( آمـده اسـت. نیـز در عیـون األثـر )92/1 ]124/1[( روایـت 
ّ
الل

ِضـره )158/2 ]99/3[(؛ و شـرح نهـج البالغـه تألیـف  ایـن روایـت و روایـت پیشـین را در الّریـاض الّنَ
یافـت. تـوان  ابن ابی الحدیـد )258/3 ]229/13[( 

کـه کسـی نمـاز بخواَنـد، علـی هفت سـال و چند ماه، به  17. ابورافـع گویـد: »پیـش از آن 
گزاْرد.« صـورت پنهان نمـاز 

کسان با ذکر سند روایت نموده اند: »َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 320/1[؛ َهیَثمی  آن را این 
ْمَطین: باب چهل و هفتم ]243/1[(� وئی )َفرائُد الّسَ )مجمع الّزوائد: 103/9(؛ حّمُ

کرده علی نخستین اسالم آورنده  که روایت  18. ابوذر ِغفاری؛ وی را از کسانی شمرده اند 
است.

التثریـب فـی شـرح  ترتیـب المسـانید؛ طـرح  )اإلسـتیعاب: 456/2 ]1090/3[؛ تقریـب األسـانید و 

)]216/1[  45/1 دّنّیـه: 
ّ
الل المواهـب  85/1؛  التقریـب: 

کـه پیـش از همـۀ مـردم، همـراه پیامبـر نمـاز  گویـد: »علـی را دیـدم  َرّت 
َ
19. خّبـاب بـن أ

کامـل رسـیده بـود.« )نقـض العثمانیـه تألیـف اسـکافی؛ ]شـرح  می خواْنـد و در آن اّیـام، بـه بلـوغ 

نهج البالغـه تألیـف ابـن أبـی الحدیـد: 234/13[

کســـانی  از  دّنّیـــه )45/1 ]216/1[( 
ّ
الل المواهـــب  و  را در اإلســـتیعاب )456/2 ]1090/3[(  وی 

کـــرده علـــی نخســـتین اســـالم آورنده اســـت. کـــه روایـــت  شـــمرده اند 

کرده علی نخستین  که روایت  کسانی شمرده اند  ی را از  ِکْندی؛ و 20. مقداد بن عمرو 
که در اإلستیعاب )456/2(؛ تقریب األسانید و ترتیب المسانید؛ طرح  اسالم آورنده است، چنان 

دّنّیه )45/1( آمده است.
ّ
التثریب فی شرح التقریب )85/1(؛ المواهب الل

مبعـوث  پیامبـری  بـه  دوشـنبه  روز  »پیامبـر؟ص؟  گویـد:  انصـاری  عبـداهلل  بـن  جابـر   .21
گزاْرد.« گشت و علی روز سه شنبه نماز 

یـِخ ابن اثیـر )22/2 ]484/1[(؛  طبـری )211/2 ]تاریـخ األمـم و الملـوک: 310/2[(؛ الکامـل فـی التار
شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )258/3 ]229/13[(. نیـز ابوعمـر  و عراقـی و َقْسـَطالنی  او 

کـرده علـی نخسـتین اسـالم آورنده اسـت. کـه روایـت  کسـانی شـمرده اند  را از 
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کـــه علـــی بـــن ابی طالـــب نخســـتین اســـالم آورنده  22. ابوســـعید ُخـــْدری روایـــت نمـــوده 

ـــوده اســـت. ب

دّنّیــه: 
ّ
)اإلســتیعاب: 456/2 ]1090/3[؛ طــرح التثریــب فــی شــرح التقریــب: 85/1 ؛ المواهــب الل

)]216/1[  45/1

گویـد: »مـا سـنگ می پرسـتیدیم و شـراب می نوشـیدیم، حـال آن  یفـة بـن یمـان 
َ

23. ُحذ

کـه چهـارده سـاله بـود، همـراه پیامبـر شـب و روز بـه نمـاز می ایسـتاد و در آن روزگار،  کـه علـی 

کسـی از او دفـاع نمی کـرد.« )شـرح نهـج  قریـش رسـول خدا؟ص؟ را دشـنام می دادنـد و جـز علـی، 

البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 260/3 ]234/13[(

گوید: »جماعتی نزد عمر بودند و از افراد پیشتاز  24. عمر بن خّطاب؛ عبداهلل بن عّباس 

›اّمـا علـی؛ پـس مـن از رسـول خدا  گفـت:  کـه عمـر  یـاد می نمودنـد. شـنیدم  در اسـالم آوردن 

که آرزو داشتم یکی از آن ها مرا بود؛ و اگر چنین  که در بارۀ وی سه ویژگی را بیان فرمود  شنیدم 

می شـد، برایـم دوست داشـتنی تر از هـر چیـزی بـود که آفتاب بر آن بتابد. مـن و ابوُعَبیده و ابوبکر 

و گروهی از اصحاب پیامبر حضور داشـتیم که پیامبر؟ص؟ بر پشـت شـانۀ علی؟ضر؟ زد و به وی 

فرمـود:“ای علـی! تـو نخسـتیِن مؤمنـان در ایمـان آوردن و نخسـتیِن مسـلمانان در اسـالم آوردن 

هستی و نزد من همان جایگاه را داری که هارون نزد موسی داشت.”‹«

ــه تألیـــف  ــج البالغـ ــرح نهـ ــی ]ص55[؛ شـ ــب خوارزمـ ــکافی؛ المناقـ ــف اسـ ــه تألیـ )نقـــض العثمانیـ

)]230/13[  258/3 ابن ابی الحدیـــد: 

کـه در بـارۀ رسـالت رسـول خدا؟ص؟  گویـد: »نخسـتین مطلبـی  25. عبـداهلل بـن مسـعود 

سـخن  همـان  هماننـد  سـپس  و ... .«  آمـدم  مّکـه  بـه  عموهایـم  همـراه  کـه  بـود  آن  دانسـتم، 

کتـاب )226/3( یـاد شـد. )نقـض العثمانیـه تألیـف اسـکافی( کـه در همیـن  عفیـف را آورده 

کـس از  گفـت: »نخسـتین  کـه  ی آورده  26. ابواّیـوب انصـاری؛ َطَبرانـی بـا ذکـر سـند از و

کـه اسـالم آوْرد، علـی بـن ابی طالـب بـود.« مـردم 

دّنّیه: 242/1(
ّ
)طرح التثریب فی شرح التقریب: 85/1 ؛ شرح المواهب الل
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دّنّیه: 242/1( او را از کسـانی شـمرده 
ّ
27. ابوُمـرازم َیْعلـٰی بـن ُمـّره؛ ُزرقانی )شـرح المواهب الل

کـه علی را نخسـتین اسـالم آورنده دانسـته اند.

28. هاشم بن عتبۀ ِمْرقال گفته است: »ای امیرالمؤمنین! تو بیش از همگان با رسول خدا 

پیوند خویشاوندی داری و پیشینه و سابقه ات در اسالم از همه بیشتر است.«

)وقعة صّفین: ص125 ]ص112[؛ َجمَهرة خطب العرب: 151/1 ]323/1[(

گفتــاری از هاشــم بــن ُعْتَبــه در روز صّفیــن آمــده اســت: »همانــا پیشــوای مــا  29. در 

گاه تــر  کــس آ گــزاْرد و در دیــن خــدا از همــه  کــه همــراه رســول خدا نمــاز  کســی اســت  نخســتین 

ــت.« ــزاوار اس ــگان س ــول خدا از هم ــینی[ رس ــه ]جانش و ب

فـی  الکامـل  الملـوِک طبـری: 24/6 ]44/5[؛  و  األمـم  تاریـخ  )وقعـة صّفیـن: ص403 ]ص355[؛ 

)]384/2[  135/3 ابن اثیـر:  یـِخ  التار

نیز هاشم در روز صّفین چنین سرود:
کرد؛ که رسول خدا هدایت را با وی آغاز  من با پسرعموی واالی احمد همراه هستم 

همـو کـه نخسـتین تصدیق گـر  وی و نمازگـزار بـود و با کافران به جهاد برخاسـت تا همۀ کوشـش 

خـود را در ایـن راه بـه کار بسـت. )کتـاب صّفیـِن نصر  ابن   ُمزاِحم: چاپ مصـر، ص371 ]ص327[(

30. مالــک بــن حــارث اشــتر در خطبــه ای گفتــه اســت: »همــراه مــا پســرعموی پیامبرمان 

کــه بــا رســول خدا نمــاز  و شمشــیری از شمشــیرهای خداونــد، علــی بــن ابی طالــب، اســت 

کهنســالی رســید، او را هیــچ  کــه بــه  ی نمــاز نگــزاْرد و تــا زمانــی  گــزاْرد و هیــچ مــردی پیــش از و

گونــه نادانــی و بیهودگــی جوانــی و خطــا و لغزشــی نبــود؛ و در دیــن خــدا فقیــه و بــه حــدود 

االهــی دانــا اســت.«

)وقعـة صّفیـن: ص268 ]ص238[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 484/1 ]190/5[؛ 

َجمَهـرة خطـب العـرب: 183/1 ]359/1[(

گفت: »تو را فرامی خوانیم  یه را خطاب ساخت و  31. َعدّی بن حاتم در خطبه ای معاو
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کارهایش برای اسـالم،  به سـوی کسـی که پیشـینۀ نیک اش، از همۀ اّمت برتر اسـت؛ و نتایج 

از همگان نیکوتر است.«

)وقعـة صّفیـن: ص221 ]ص197[؛ تاریـخ األمـم و الملـوِک طبـری: 2/6 ]5/5[؛ شـرح نهـج البالغـه 

)]21/4[  344/1 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف 

همیـن سـخن در لفـظ ابن اثیـر )الکامـل فـی التاریـخ: 124/3 ]367/2[( چنیـن آمـده اسـت: 

»همانا پسرعمویت سرور مسلمانان و در پیشینۀ نیک از همۀ آنان برتر است.«

گـر علـی را بـر شـما برتـری ای اسـت که،  32. َعـدّی بـن حاتـم در خطبـه ای دیگـر گویـد: »ا

گـر برتـری او را بـاور  گردیـد، وگرنـه ]= ا ی  شـما را هماننـد آن فضیلـت نیسـت؛ پـس تسـلیم و

گـر از لحاظ دانش به کتاب  یـد[ دربـاره برتـری او سـتیز  و بحـث نمایید. به خدا سـوگند! ا ندار

گـر از لحـاظ اسـالم باشـد، او بـرادر  و سـّنت باشـد، او از همـۀ مـردم بـه آن دو داناتـر اسـت؛ و ا

پیامبـر و در اسـالم سـرآمد اسـت.« )اإلمامـة و الّسیاسـه: 103/1 ]106/1[(

گفتـم: ›آیـا  گویـد: »بـه محّمـد بـن حنفّیـه  33. محّمـد بـن حنفّیـه؛ سـالم بـن ابی جعـد 

گفـت: ›نـه.‹« )اإلسـتیعاب: 458/2 ]1095/3[( ابوبکـر نخسـتیِن اّمـت در اسـالم آوردن بـود؟‹ 

کـه ابوبکـر نخسـتین اسـالم آورنـده نیسـت، پـس پیش تـر بـودن اسـالم  هـرگاه ثابـت شـود 

ـن اسـت ]چـون احتمـال دیگـری مطـرح نیسـت[. آوردن علـی؟ع؟ ]از همـه[ متعّیَ

گـذارم  گفتـم: ›آیـا علـی را وا گویـد: »سـپس  34. طـارق بـن شـهاب احمسـی در سـخنی 

کـه نخسـتیِن مؤمنـان در ایمـان آوردن بـه خداونـد، و پسـرعمو و وصـّی رسـول خدا؟ص؟ اسـت؟ 

ایـن ]گناهـی[ بزرگ تـر اسـت.‹« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 76/1 ]226/1[(

 در خطبـه ای گفتـه اسـت: »ای مردم! همانا هاشـم در راه 
ْ

35. عبـداهلل بـن هاشـم ِمْرقـال

فرمـان بـردن از پسـرعموی رسـول خدا جهـاد نمـود؛ همـان کسـی که پیـش از همگان بـه پیامبر 

ایمـان آوْرد و در دیـن خـدا از همـه داناتـر اسـت.« )وقعة صّفیـن: ص405 ]ص356[(

کـس  گفتـه اسـت: »ای امیرالمؤمنیـن! تـو در میـان مـا نخسـتین  36. عبـداهلل بـن حجـل 
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که با پیامبر خدا ]پیش از مرگ دیدار داشتی[.«  که ایمان آوردی و واپسیِن ما هستی  هستی 

)اإلمامة و الّسیاسه: 103/1 ]107/1[؛ وقعة صّفین(

یـــه  گروهـــی از یـــاران علـــی و معاو 37. ابوُعْمـــَره بشـــیر ]بـــن عمـــرو [1 بـــن ِمْحَصـــن در میـــان 

ــاظ  ــم از لحـ ــرای خالفـــت اســـت، هـ ــدگان بـ ــۀ آفریـ ــته تریِن همـ ــن شایسـ ــوای مـ گفـــت: »پیشـ

ـــا رســـول خدا.« )وقعـــة صّفیـــن:   فضیلـــت و دینـــداری و هـــم پیشـــینه در اســـالم و خویشـــاوندی ب

ص210 ]ص187[(

کـه گروهی از خوارج که بر علی  َرّت؛ ابن ُقَتیبه گفته اسـت 
َ
38. عبـداهلل بـن خّبـاب بـن أ

کـرده، آن را  کـه همسـرش را بـر االغـی سـوار  یدند، در حـال حرکـت، بـه مـردی برخوردنـد  شـور

ی گفتند: »تو کیسـتی؟«  پیـش می رانـد. آنـان از فـرات عبـور کردنـد و بـه سـوی او رفتنـد و بـه و

می گویـی؟«  چـه  ابی طالـب  بـن  علـی  »در بـارۀ  گفتنـد:  هسـتم.«  مؤمـن  مـردی  »مـن  گفـت: 

کـه بـه خـدا و  کـس از مسـلمانان اسـت  ی امیرالمؤمنیـن و نخسـتین  کـه و گفـت: »می گویـم 

گفـت: »مـن عبـداهلل پسـر خّبـاب بـن أرت،  گفتنـد: »نـام تـو چیسـت؟«  رسـولش ایمـان آورد.« 

صحابـی رسـول خدا؟ص؟، هسـتم.« )اإلمامـة و الّسیاسـه: 122/1 ]126/1[(

کـه اسـالم آوردنـد، علی بـن ابی طالب  گویـد: »نخسـتین مردانـی  ْیـده   39. عبـداهلل بـن ُبَر

ْیده، و پسرعموی ابوذر بودند.« و سپس جمعی سه نفره: ابوذر، ُبَر

این را محّمد بن اسحاق مدنی )بخش نخست المغازی ]ص138[( آورده است.

کـه  کسـی  یـه نوشـت: »نخسـتین  40. محّمـد بـن ابی بکـر در بخشـی از نامـه ای بـه معاو

ی آورد و دعـوت پیامبـر را راسـت شـمرد و بـا او همراهـی  اسـالم را پذیرفـت و بـه سـوی خـدا رو

ابی طالـب،  بـن  علـی  پسـرعمویش،  و  بـرادرش  گشـت،  تسـلیم  بـدان  و  آورد  اسـالم  و  نمـود 

کـه اسـالم آورد و نّیتـش از همـۀ مـردم راسـت تر بـود ... وای بـر  ی نخسـتین کسـی بـود  بـود ... و

و  فرزندانـش  پـدِر  و  او  وصـّی  و  رسـول خدا  وارث  کـه  می شـماری  برابـر  علـی  بـا  را  خـود  تـو! 

1. عبارت درون قالب، از اصل مأخذ افزوده شد. )غ.(
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کـه پیامبـر بـا او راز  ی و واپسـیِن ایشـان در دیـدار بـا او اسـت  ی از و نخسـتیِن مـردم در پیـرو

ی را شریک می ساخت.« )وقعة صّفین: ص133 ]ص118[( کارش و می گفت و در 

گفت: »تو را به سبب پنج ویژگی دوست می دارم: همانا تو  41. َعْمِرو ْبِن حمق به علی 

که به او ایمان آورد _ در لفظ دیگر آمده  کسی هستی  پسرعموی رسول خدا هستی؛ نخستین 

که از رسول خدا در  یدن به اسالم از همۀ مردم پیشتری _ ؛ پدِر نسلی هستی  گرو است: و در 

میان ما باقی است؛ و در میان مردان مهاجر، بیشترین سهم را در جهاد داری.«

)وقعة صّفین: ص115 ]ص103[؛ َجمَهرة خطب العرب: 149/1 ]321/1[(

42. سعید بن قیس َهْمدانی در صّفین چنین رجز خواند:
کـه در میـان دعـوت شـدگان به اسـام نخسـتین کسـی  ایـن علـی اسـت، پسـرعموی مصطفـی، 

که دعوت پیامبر را پذیرفت. بود 
گمراهان اعتنایی ندارد.1 که به  این است اماِم ]به حق[ 

گفت: 43. عبداهلل بن ابی سفیان در پاسخ ولید 
که در همۀ عرصه ها با او همراه بود. پس از محّمد، عهده دار زمامداری، علی است 

گـزارد و دل  کـه بـا وی نمـاز  کسـی اسـت   او، وصـّی به حـق و همتـای رسـول خدا و نخسـتین 

و جانش برای پذیرش اسام نرم شد.

گنجی شافعی )کفایة الطالب فی مناقب علی  )نقض العثمانیه تألیف اسکافی( حافظ 

بن أبی طالب؟ع؟ : ص48 ]ص127[( این شعر را از فضل بن عّباس دانسته است.

44. خزیمـة بـن ثابـت انصـاری؛ عراقـی )شـرح تقریـب األسـانید و ترتیـب المسـانید: 85/1(؛ 
را نخسـتین  کـه علـی  کسـانی شـمرده اند  از  را  ی  دّنّیـه: 242/1( و

ّ
الل ُزرقانـی )شـرح المواهـب  و 

کرده اند: اسالم آورنده دانسته اند؛ و این شعر او را در بارۀ علی، از مرزبانی نقل 
گـزارد و از همـگان بـه قرآن و سـّنت ها  کـه رو بـه قبلـۀ شـما نمـاز  آیـا وی نخسـتین کسـی نیسـت 

داناتر اسـت؟

کـه در شـرح نهـج البالغـۀ ابن ابی الحدیـد )259/3 ]232/13[(  1. بنگریـد بـه: نقـض العثمانیـه تألیـف اسـکافی، چنـان 
آمـده اسـت. دیگـران ایـن رجـز  را از قیـس بـن َسـْعد بـن ُعبـاده دانسـته اند.

231/3
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کــه در شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد )259/3 ]231/13[( آمــده، اســکافی   چنــان 

کــرده اســت: در نقــض العثمانیــه، ایــن شــعر را از او یــاد 
در میان بستگان رسول خدا تنها او وصّی وی است و از دیرباز تکسوارش بوده است.

سوگند به خدای صاحب نعمت! همو در میان همۀ مردم، مگر برگزیده و برتر زنان ]=  حضرت 

گزارد. که نماز  کسی است  خدیجه[، نخستین 

ی یـاد نمـوده  کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 114/3 ]124/3[( آن دو شـعر را از و  نیـز حا

و پیش از آن ها این شعر را از او آورده است:
کند. کفایت  کنیم، در همۀ فتنه های بیم انگیز،ابوالحسن ما را  گر ما با علی بیعت  ا

او را سزاوارتریِن مردم بر خودشان و چیره دست ترینشان در فهم قرآن و سّنت ها یافتیم.1

ی در مــدح  دّنّیــه: 242/1( از قصیــدۀ و
ّ
َکْعــب بــن زهیــر؛ ُزرقانــی )شــرح المواهــب الل  .45

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــن بیت هــا را آورده اســت:
کارهای نیکو شهرت دارد. که به  همانا علی آن مبارک جانی است 

دامـاد پیامبـر و بهتریـِن همـۀ مـردم اسـت و هرکـه بـه فخرفروشـی قصـد او کند، در ایـن مفاخره 

گردد. مغلـوب وی 

گـزارد، حـال آن که مردم  نخسـتین کسـی بـود کـه پیـش از همـۀ بنـدگان همراه پیامبـر اّمی نماز 
کفـر می ورزیدند.2 بـه پـروردگار جهانیان 

گروهــی از برجســتگان، بیت هایــی را از او یــاد  لــب؛  46. ربیعــة بــن حــارث بــن عبدالُمّطَ

کرده اند و دیگران آن  را از جز او دانسته اند. آن بیت ها چنین است:
که زمامداری از بنی هاشم و سپس از ابوالحسن بگردد ]و به دیگری رسد[! گمان نداشتم 

گـزارد ودانا تریـِن مـردم بـه آیات  کـه رو بـه قبلـۀ مسـلمانان نمـاز  مگـر او نخسـتین کسـی نیسـت 

قـرآن و سـّنت ها اسـت؟

کـه جبرئیـل در  و مگـر او واپسـین دیـدار کننـده بـا پیامبـر ]پیـش از مـرگ[ و همـان کسـی نیسـت 

کمک کننـدۀ او بـود؟ کفـن رسـول خدا  غسـل و 

گردد. که در الفصول المختاره )67/2 ]ص216[( یافت  1. این بیت ها ادامه دارد 

که ما شکل درست آن را آوردیم. 2. در این نسخه اشتباهی راه یافته 

)329(
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کـه در ایـن مـردم هسـت، در او نیـز هسـت و در ایـن شـک  کـه هـر صفـت نیـک  کسـی اسـت  او 

نمی کنیـد؛ اّمـا صفـات نیکـوی او در ایـن مـردم نیسـت.

کـه بیعـت شـما ]با غیـِر او از  چـه چیـزی شـما را از وی بازگردانـد؟ بگوییـد تـا مـا هـم بدانیـم! هـا 

نخسـتین[ فتنه هـا بود.

کــرده و بــه ابوســفیان1 بــن  اســکافی در نقــض العثمانیــه، دو بیــت آغازیــن آن هــا را یــاد 

کــه بــا ابوبکــر بیعــت می شــد، نســبت داده اســت.  حــرب بــن امّیــة بــن عبدشــمس، هنگامــی 

)شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: 259/3 ]232/13[(

گفته است: 47. فضل بن ابی لهب در پاسخ به قصیدۀ ولید بن عقبه 
کـه بهتریـِن مـردم پـس از محّمـد، فرمانـروای مـردم پـس از او اسـت که در معـروف و منکر،  هـا 

پیـرو وی بود.

کـه برگزیـدۀ پیامبـر در نبـرد خیبـر و نیـز فرسـتادۀ او بـه جـای ابوبکـر و برتـر از وی، بـرای  همـو 

دورافکنـدن عهـد بـا مشـرکان بـود.

گمراهان در بدر بود. ک کنندۀ  او نخستین نمازگزارنده و همتای پیامبر و اولین ها

این است علِی نیک؛ کیست که فراتر از او باشد؟ او است ابوالحسن، خویشاوند و داماد پیامبر.

لب سروده است: 48. مالک بن ُعبادۀ غافقی، هم پیمان حمزة بن عبدالُمّطَ
کـه هـرگاه همـاوردی او را بـه نبـرد خواَنـد، خـواه برهنه سـر باشـد و خواه پوشـیده،  علـی را دیـدم 

وی را بـه درنـگ و منتظـر وانگـذارد.

کـه در میـان امـت اسـام نخسـتین اسـام آورنده اسـت و پیـش از همـگان نمـاز  همـو اسـت 
گواهـی داد. گرفـت و بـه یکتایـی خـدا  گـزاْرد و روزه 

49. ابواالسود دؤلی با این سخنش، َطلحه و زبیر را بیم می دهد:
کند. که شیر ژیان با او همانندی  همانا علی پیش چشم شما نمایان است 

کسی خدا را نمی پرستید.2 که  گاه  که وی نخستین عبادتگر در مّکه بود، آن  ها 

کردیم. )غ.( که برابر با مأخذ آن را تصحیح  1. در چاپ های پیشین، ابو سلیمان آمده است 

کـه در شـرح نهـج البالغـۀ ابن ابی الحدیـد )259/3 ]232/13[(  2. بنگریـد بـه: نقـض العثمانیـه تألیـف اسـکافی، چنـان 
آمـده اسـت ]در ایـن مأخـذ، آن دو بیـت بـه ابوسـفیان بـن حـرب نسـبت داده شـده اسـت[.
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50. ُجْنَدب بن زهیر در روز صّفین چنین رجز خواند:
که به حق، هدایت همراه او است. پروردگارا! او را نگاه دار و از دست مگذار! این علی است 

کـــه مـــا در برابـــر ســـتیزه جویانش  پـــروردگار مـــن! او از تـــو بیـــم مـــی ورزد؛ پـــس وی را فرابرکـــش؛ 

ـــم. کردی ـــاری اش  ی

او دامـاد پیامبـر مصطفـی اسـت کـه از وی فرمـان برد و نخسـتین کسـی بود که بـا او بیعت کرد و 

از وی پیـروی نمـود. )کتـاب صّفیِن َنصر بـن   ُمزاِحم: ص453 ]ص398[(

گفته است: یفۀ اسدی 
َ

51. ُزَفر بن یزید1 بن ُحذ
که او وصّی پیامبر و نخسـتیِن اسـام آورندگان  در خدمت علی و محافظ وی و یاورش باشـید؛ 

نخست است.

کوچیدن  گذارید، دیگر حّتی جایی برای  گوار فراوان است، او را تنها  که حوادث نا گر در حالی  ا
از سرزمین خود نخواهید داشت.2

َکْعب چنین سروده است: 52. نجاشی بن حارث بن 
که روزِی بد را نیک قرار داد، بگو: گمراه قبیلۀ وائل و آن  به آن 

»پسر هند و پیروانش را همانند علی قرار دادی! آیا شرم نمی ورزید؟
که از میان همۀ جهانیان نخستین پذیرندۀ دعوت پیامبر بود. به سوی علی ]بشتابید[ 

کـه  کنـد، کیسـت  کـه ]سـختی نبـرد[ موهـای سـر را سـفید  کـه دامـاد پیامبـر اسـت؛ و آن روز  همـو 
هماننـد او باشـد؟« )کتـاب صّفیـِن َنصـر بـن   ُمزاِحـم: ص66 ]ص59[(

گفته است: 53. جریر بن عبداهلل َبَجلی 
کننــدۀ  کامــل  کــه رســول خداونــد فرمانــروای جهــان اســت و  خــدا بــر احمــد صلــوات فرســتد 

نعمت هــا!

که خلیفۀ ما و استوار و تأیید شده است! ک از پی او  و نیز صلوات فرستد بر آن پا

گمراهان اّمت ها شمشیر می زند. که از سوی او بر  مقصودم علی وصّی پیامبر است 

کرامت هـا و خویشـاوندی بـا پیامبـر اسـت و از خاندانـی  او را فضیلـت و پیشـگامی در اسـام و 

نیسـت. فرومایـه 

1. در برخی از مأخذها، زفیر بن زید آمده است.
کـه در شـرح نهـج البالغـۀ ابن ابی الحدیـد )259/3 ]232/13[(  2. بنگریـد بـه: نقـض العثمانیـه تألیـف اسـکافی، چنـان 

آمده اسـت.

233/3
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54. عبداهلل بن حکیم تمیمی سروده است:
گرانبــار شــدند، مــا را بــه بیعــت بــا خــود  گنــاه بیعت شــکنی  کــه بــه  زبیــر و َطلحــه از آن پــس 

فراخواندنــد.

گــر خواهیــد، دســتان چپمــان را  کرده ایــم؛ ا گفتیــم: »مــا بــا دســتان راســت خویــش بیعــت  پــس 

گیریــد! بــه بیعــت 

که او در مسلمانی در میان شما اّول است.« بیعت خویش با علی را شکستید، حال آن 

گفته است: 55. عبدالّرحمان بن حنبل/جعل/ ُجَمحی، هم پیمان بنی ُجَمح، 
گر با غیرت ورز بر حریم دین، به عفاف شهره، توفیق یافته،  به هستی ام سوگند! ا

کدامن از زشتی ها، سپیدروی بزرگوار، راستی پیشه، ایمان آورنده به خدای جّبار از دیرباز، پا

یعنـی ابوالحسـن، بیعـت کردیـد، پـس او را ]بـا جـان و دل[بپذیرید و به پیمانش پایدار باشـید؛ 

گویـا می یابد. کـه عیـب و نقص در مـورد او زبانی  کـه وی هماننـد کسـی نیسـت 

که برای خداوند صاحب عرش  علی وصّی مصطفی و وزیر و دسـتیار او و نخسـتین کسـی اسـت 

گنجـی:  گـزارد و تقـوا ورزیـد. )کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ حافـظ  نمـاز 

ص48 ]ص127[(

56. ابوعمـرو عامـر شـعبی کوفـی گفتـه اسـت: »نخسـتین کس از مـردان که اسـالم آوْرد، 

که نه سال داشت.« علی بن ابی طالب بود 

)نقض العثمانیه تألیف اسـکافی، چنان که در شـرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 260/3 

]235/13[ آمده است.(

کـــه  کـــس پـــس از خدیجـــه بـــود  گویـــد: »علـــی نخســـتین  57. ابوســـعید حســـن بصـــری 

ــالم آورد.« اسـ

این را احمد ]فضائل الّصحابه: 589/2[ از عبدالّرّزاق، از َمْعَمر، از َقتاده، از حسن بصری 

که در شـرح  نقل نموده اسـت. نیز آن را اسـکافی در نقض العثمانیه، از عبدالّرّزاق آورده، چنان 

نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید )260/3 ]234/13[( آمده است.

گروهــی از تابعیــن نــزدش بودنــد و از علــی بــن ابی طالــب یــاد شــده  کــه  حّجــاج در حالــی 

234/3
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گفــت: »چــه بگویــم؟ او  گفــت: »ای حســن! تــو چــه می گویــی؟«  بــود، بــه حســن ]بصــری[ 

گفــت؛ و  گــزاْرد و دعــوت رســول خدا را پاســخ  کــه بــه ســوی قبلــه نمــاز  کــس بــود  نخســتین 

همانــا علــی را نــزد پــروردگارش جایگاهــی ویــژه و بــا رســولش پیونــدی نزدیــک اســت؛ و هرآینــه 

کنــد.« حّجــاج ســخت خشــمگین  کــس نتوانــد آن را رد  کــه هیــچ  او را پیشــینه ای اســت 

گشت و از تخت خویش برخاسته، به یکی از غرفه ها درون شد.

نمایــی  را ســتایش  کــه علــی  گفــت: »چــرا نمی بینیمــت  ]بصــری[  بــه حســن   مــردی 

و امتیازهایــش را یــاد کنــی؟« گفــت: »چگونــه چنیــن کنــم، حــال آن که از شمشــیِر حّجاج خون 

می چکــد ؟ همانــا علــی نخســتین کــس بــود کــه اســالم آوْرد؛ و همین شــما را بس اســت.«

ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  در  کـه  چنـان  اسـکافی،  تألیـف  العثمانیـه  )نقـض 

اسـت.( آمـده   ]231/13[  258/3

کـه به خداوند ایمـان آوْرد، علی  58. امـام محّمـد بـن علـی باقر فرمود: »نخسـتین کسـی 

یـازده سـال داشـت.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 260/3  کـه  بـود  بـن ابی طالـب 

)]235/13[

کسـی بـود  گویـد: »پـس از خدیجـه، علـی نخسـتین  کمـه بصـری  59. َقتـادة بـن دعامـۀ ا

کـه اسـالم آوْرد.«

دنّیه: 45/1 
ّ
کـه دانسـتید، احمـد با ذکر سـند آورده و َقْسـَطالنی  )المواهـب الل ایـن را چنـان 

کـه علـی را نخسـتین اسـالم آورنـده دانسـته اند؛ و ُزرقانـی  کسـانی شـمرده  ]216/1[( َقتـاده را از 

دّنّیـه: 242/1( آن را پذیرفته اسـت.
ّ
)شـرح المواهـب الل

دّنّیـه: 
ّ
60. محّمـد بـن مسـلم، معـروف بـه ابن شـهاب1 ]ُزْهـری[؛ َقْسـَطالنی  )المواهـب الل

کـه علـی را نخسـتین اسـالم آورنـده دانسـته اند و ُزرقانـی )شـرح  ی را از کسـانی شـمرده  45/1( و

دّنّیـه: 242/1( آن را پذیرفتـه اسـت.
ّ
المواهـب الل

1. منسوب به جِدّ جّدش.
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61. ابوعبداهلل محّمد بن منکدر مدنی گوید: »علی نخستین کسی بود که اسالم آوْرد.«

)تاریخ األمم و الملوِک طبری: 213/2 ]312/2[؛ الکامل فی التاریِخ ابن اثیر: 22/2 ]484/1[(

که اسالم آوْرد.« کسی بود  گوید: »علی نخستین  62. ابو حاِزم سلمة بن دینار مدنی 

)تاریخ األمم و الملوِک طبری: 213/2؛ الکامل فی التاریِخ ابن اثیر: 22/2(

گویـد: »علـی نخسـتین کسـی بـود که  63. ابوعثمـان ربیعـة بـن ابی عبدالّرحمـان مدنـی 

آوْرد.« اسالم 

)تاریخ األمم و الملوِک طبری: 213/2؛ الکامل فی التاریِخ ابن اثیر: 22/2(

کـه اسـالم آوْرد؛  بـی گویـد: »علـی نخسـتین کسـی بـود 
ْ
َکل 64. ابونضـر محّمـد بـن سـائب 

که ُنه سال داشت، اسالم آوْرد.« ی در حالی  و

)تاریخ األمم و الملوِک طبری: 213/2؛ الکامل فی التاریِخ ابن اثیر: 22/2(

کـه بـه رسـول خدا؟مص؟ ایمـان آوْرد و با  65. محّمـد بـن اسـحاق گویـد: »نخسـتین مـردی 

ی وحـی شـده بـود، صـادق شـمرد، علـی  گـزاْرد و او را در آن چـه از سـوی خداونـد بـر و او نمـاز 

که خداوند به علی بن  که آن روز ده سـال داشـت1 و از جملۀ نعمت هایی  بن ابی طالب بود 

کـه پیـش از اسـالم در دامـان رسـول خدا؟ص؟ بود.« ابی طالـب بخشـید، آن بـود 

کـه رسـول خدا؟ص؟ هنـگام نمـاز  گفتـه اسـت: »برخـی از دانشـوران یـاد نموده انـد  ی  نیـز و

بـه دّره هـای مّکـه می رفـت و علـی بـن ابی طالـب همراهـش بیرون می شـد؛ و پیامبر ایـن کار را 

از عمویـش ابوطالـب و دیگـر عموهـا و سـایر خویشـانش پنهـان می نمـود. پـس در آن جـا نمـاز 

بـر همیـن  کـه خداونـد می خواسـت،  تـا هنگامـی  بازمی گشـتند.  روز  پایـان  و در  می گزاردنـد 

کـه هـر دو مشـغول نمـاز  شـیوه ماندنـد. سـپس روزی ابوطالـب بـه سـراغ آنـان رفـت، در حالـی 

گفـت: ›ای بـرادرزاده! ایـن دیـن چیسـت؟‹ ... .« بودنـد؛ پـس بـه رسـول خدا؟ص؟ 

ـــه تألیـــف ابن هشـــام: 264/1 و 265 ]262/1  یـــخ األمـــم و الملـــوِک طبـــری: 213/2؛ الســـیرة النبوی )تار

یِخ ابن اثیر )22/2( به نقل از ابن اسحاق، آمده است: »یازده سال داشت.« 1. در الکامل فی التار

)333(
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ــر: 22/2؛  ــِخ ابن اثیـ یـ ــی التار ــل فـ ــّیدالّناس: 93/1 ]125/1[؛ الکامـ ــه تألیـــف ابن سـ ــیرة النبویـ و 263[؛ السـ

شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن ابی الحدیـــد: 260/3 ]235/13[؛ الّســـیرة الحلبّیـــه: 287/1 ]270/1[(

66. جنیـد بـن عبدالّرحمـان گویـد: »از حـوران بـه دمشـق آمـدم تـا مسـتمّری ام را بگیـرم. 

ی را  کـه و گـزاردم و از بـاب الـّدرج بیـرون شـدم. آن جـا پیرمـردی را دیـدم  پـس نمـاز جمعـه را 

ی مـردم را بـه ]سـوی بهشـت به[  ابوشـیبۀ قّصه گـو می خواندنـد و بـرای مـردم قّصـه می گفـت. و

گریسـتیم. چـون سـخنش بـه  رغبـت افکنـد و مـا در رغبـت افتادیـم؛ ]از دوزخ[ بیـم داد و مـا 

پایـان رسـید، گفـت: ›بیاییـد مجلسـمان را بـا لعـن ابوتـراب پایـان دهیـم!‹ پس ابوتـراب؟ع؟ را 

گفتـم:  را  او  نمـود.  ی  رو مـن  بـه  داشـت،  قـرار  مـن  راسـت  سـمت  کـه  کسـی  نمودنـد.  لعـن 

گفـت: ›علـی بـن ابی طالـب، پسـرعموی رسـول خدا و همسـر دختـرش  کیسـت؟‹   ›ابوتـراب 

گفتم: ›این قّصه گو  را چه رسـیده  که اسـالم آوْرد و پدِر حسـن و حسـین.‹  کسـی  و نخسـتین 

گرفتم  ی رفتم و او گیسـو و مویی بلند داشـت. گیسـویش را با دسـتم  اسـت؟‹ پس به سـوی و

کشـید و نگهبانـان مسـجد  ی فریـاد  کوبیـدم. و و بـر صورتـش سـیلی زدم و سـرش را بـه دیـوار 

گردآمدنـد و ردای مـرا بـر گردنـم افکندنـد و کشـیدند تـا نزد هشـام بـن عبدالملـک بردند؛ حال 

که ابوَشـیبه پیشـاپیش من حرکت می کرد. پس بانگ برداشـت: ›ای امیرالمؤمنین! امروز  آن 

گفـت:  کانـت، ماجرایـی سـنگین رخ داد.‹ هشـام  بـرای قّصه گـوی تـو و قّصه گـوی پـدران و نیا

گفت: ›این.‹ کرد؟‹  کس با تو چنین  ›چه 

گفـت: ›ای ابویحیـی! چـه  ی نمـود و  کـه بـزرگان مـردم نـزدش بودنـد، بـه مـن رو هشـام 

هنـگام آمـدی؟‹ گفتـم: ›دیـروز؛ و در راه حرکـت بـه سـوی امیرالمؤمنیـن بـودم که هنـگام نماز 

کـه دیـدم ایـن پیرمـرد ایسـتاده،  گـزاردم و از بـاب الـّدرج بیـرون شـدم  جمعـه شـد. پـس نمـاز 

ی نشسـتم، او خواْنـد و مـا شـنیدیم. برخـی مـردم را ]بـه بهشـت[  قّصـه می گویـد. پـس نـزد و

تشـویق نمـود و برخـی مـردم را ]از دوزخ[ بیـم داد. سـپس دعـا نمـود و ما آمیـن گفتیم. در پایان 

سـخنش گفت:“بیاییـد مجلسـمان را بـا لعـن ابوتـراب پایـان دهیـم.” مـن پرسـیدم: “ابوتـراب 
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کیسـت؟” کسـی گفت:“علی بن ابی طالب، نخسـتین اسـالم آورنده و پسرعموی رسول خدا 

سـوگند!  خـدا  بـه  امیرالمؤمنیـن!  ای  پـس  پیامبـر.”  دختـر  همسـر  و  حسـین  و  حسـن  پـدر  و 

گـر ایـن فـرد درباره یکی از خویشـاوندانت چنین سـخنی می گفـت و او را چنین لعن  ]حّتـی[ ا

ی فـرود مـی آوردم. پـس چگونـه بـه  گونـه ]خشـم خویـش را[ بـر و می نمـود، بـاز هـم بـه همیـن 

›او  گفـت:  هشـام  نگـردم؟‹  خشـمگین  دختـرش  همسـر  و  رسـول خدا  دامـاد  ]لعـِن[  سـبب 

کر: 407/3 ]27/4[( بدکاری انجام داد.‹« )تاریخ مدینة دمشِق ابن عسا

امیرالمؤمنیـن  از  رسـیده  گفتارهـای  و  پیامبـر  صریـح  سـخنان  از  شـماری  بـود  ایـن 

و صحابـه و تابعیـن در ایـن زمینـه کـه علـی نخسـتین کسـی بـود کـه اسـالم آوْرد. ایـن گفتارهـا 

کـه در همیـن کتـاب )306/2( گذشـت  از صـد سـخن درمی گـذرد. بـر این هـا بیفزاییـد آن چـه را 

کـه امیرالمؤمنیـن پیشـتاز ایـن اّمـت اسـت. نیـز بـه آن هـا بیفزاییـد آن چـه را کـه در همین کتاب 

کبر است. که علی _ صلوات اهلل علیه _ صّدیق این اّمت و صّدیق ا )312/2( آوردیم 

م، 
ّ
کنـون جـوازی بـرای عنـاد و حق سـتیزی ابن َکثیـر در برابـر ایـن حقیقـت مسـل  پـس آیـا ا

ی می یابیـد )؟(: »ایـن حدیـث از هر وجه که روایت گشـته، صحیح نیسـت.«  و ایـن سـخن و

که نخسـتین اسـالم  ی جایگاهی از راسـتی دارد )؟(: »هرآینه چنین رسـیده  گفتار و و آیا این 

گـر هیچ یک  گـر چنیـن روایتـی درسـت نباشـد، چـه چیـز درسـت اسـت؛ و ا آورنـده ... .« پـس ا

کنده از آن هسـتند، چیسـت؟ از آن هـا صحیـح نباشـد، پـس بهـای آن کتاب هـا که آ
گوینـــدۀ آن اســـت ]و حقیقـــت و اثـــری نـــدارد[ و  کـــه او  »نـــه چنیـــن اســـت؛ ایـــن ســـخنی اســـت 

کـــه برانگیختـــه شـــوند.« ]مؤمنـــون/100[ فرارویشـــان برزخـــی اســـت تـــا روزی 

گفتـۀ  کـه بـه  گفتارهـای صریـح و فـراوان را  کـه آن مـرد همـۀ ایـن سـخنان و  می بینیـد 

گزنـده و نیـش دار، باطـل جلـوه  بـا یـک سـخن  حافظـان دقیـق و اسـتوار، صحیـح هسـتند، 

کـه خوشـایندش  اثبـات هـر چیـزی  بـرای  یـخ خویـش،  تار کتـاب  کـه در  می دهـد؛ حـال آن 

کـه معلـوم  باشـد، بـه سـندهای مرسـل و گسـیخته و خبـر واحـد و نقـل از ناشناسـان و کسـانی 

کـدام قبیله انـد، اعتمـاد مـی ورزد! از  نیسـت 
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دنباله

مأمون در حّجت آوری خویش بر چهل فقیه و مناظره با آنان، در بارۀ این که امیرالمؤمنین 

خداوند  که  گاه  آن  ابراهیم[!  ]بن  اسحاق  »ای  گفت:  است،  خالفت  به  مردم  سزاوارترین 

گفتم: »خالصانه ]به  گوید:[  کارها برتر بود؟« ]اسحاق  کدام یک از  رسولش را مبعوث فرمود، 

نبوده  برتر  کار  آوردن،  اسالم  در  پیشتازی  »آیا  گفت:  دادن.«  شهادت  رسالت[  و  توحید 

است؟« گفتم: »آری.« گفت: »این آیه را در کتاب خدا بخوان که فرماید: ›و پیشی گیرندگان؛ آن 

کسی  آن،  از  مراد  که  نیست  این  جز  و   ]11 و  ]واقعه/10  نزدیک داشتگان.‹  آنانند  پیشی گیرندگان؛ 

که پیش از علی اسالم آورده  کسی را می شناسی  که در اسالم پیشتاز باشد. پس آیا  است 

بر وی  و  بود  نوسال  که  آوْرد  اسالم  در حالی  امیرالمؤمنین! همانا علی  »ای  گفتم:  باشد؟« 

تکلیفی به اسالم آوردن نبود؛ اّما ابوبکر هنگامی اسالم آوْرد که کامل مردی بود و بر وی تکلیف 

روا بود.« گفت: »مرا بگو که کدام یک از آن ها زودتر اسالم آوْرد؛ سپس در بارۀ نوجوانی و کمال 

آوْرد.«  اسالم  ابوبکر  از  که می گویی، علی پیش  این شرط  »با  گفتم:  تو سخن می گویم.«  با 

که  بوده  چنین  یا  آوْرد:  اسالم  که  گاه  آن  بازگوی،  علی  اسالم  از  مرا  کنون  ا »خوب؛  گفت: 

رسول خدا؟ص؟ او را به اسالم فراخوانده و یا خود، به الهام از سوی خدا چنین کرده است.« پس 

بر  را  او  زیرا  بوده؛  الهام  که  مگو  اسحاق!  »ای  گفت:  من  به  مأمون  افکندم.  زیر  در  سر  من 

از جانب خدای  که جبرئیل  زمانی  تا  که رسول خدا  داد، چرا  برتری خواهی  رسول خدا؟ص؟ 

اسالم  به  را  او  رسول خدا  البّته  »آری؛  گفتم:  نمی شناخت.«  را  اسالم  آمد،  نزدش  تعالی 

فراخواْند.« گفت: »ای اسحاق! هنگامی که رسول خدا؟ص؟ او را به اسالم فراخواْند، آیا جز این 

کاری زد؟« من سر در زیر  کرد و یا از پیش خود دست به چنین  که یا به فرمان خدا چنین  بود 

به  دست  خود  پیش  از  که  نده  نسبت  رسول خدا  به  اسحاق!  »ای  گفت:  مأمون  افکندم. 

چنین کاری زده باشد؛ چرا که خداوند فرماید: ›من از کسانی نیستم که چیزی را از پیش خود انجام 

دهند.‹ ]ص/86[« گفتم: »آری ای امیرالمؤمنین! البّته او را به فرمان خدا، به اسالم فراخواْند.« 
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و  کلمـه  از آشـکار شـدِن  آغـاز دعـوت و پیـش  کـه در  گشـته  در خبـر صحیـح1 روایـت 

کـی بپـزد و فرزنـدان  سـخن اسـالم و رواج آن در مّکـه، پیامبـر بـه علـی فرمـان داد تـا برایـش خورا

ی  و نـزد  را  آنـان  و  پخـت  کـی  خورا ی  و بـرای  علـی  پـس  فراخواَنـد.  ی  و نـزد  را  لـب  عبدالُمّطَ

که عمویش ابولهب  فراخواند. آن روز ایشـان بیرون رفتند و رسـول خدا؟ص؟ به سـبب سـخنی 

کـه هماننـد همـان  ـف فرمـود 
ّ
گفـت، آنـان را انـذار نفرمـود. پـس پیامبـر در روز دوم علـی را مکل

کـرد و آنـان را فراخواْنـد. پـس غـذا  ک را بپـزد و بـار دوم آنـان را دعـوت نمایـد. او چنیـن  خـورا

خوردنـد و سـپس پیامبـر؟ص؟ بـا ایشـان سـخن گفـت و آنـان را بـه اسـالم فراخواْنـد و علـی را نیـز 

کـه  لـب بـود. آن گاه، تضمیـن نمـود  ی از فرزنـدان عبدالُمّطَ همـراه ایشـان دعـوت نمـود، زیـرا و

ی را یاری کنـد، او را برادر خود در  کـه او را پشـتیبانی نمایـد و بـر عقیده اش و هـر یـک از ایشـان 

گرداَنـد. همـۀ آنـان سـر  دیـن و وصـّی خویـش پـس از مرگـش و خلیفـۀ خـود پـس از خویـش 

باززدنـد و تنهـا او دعـوت پیامبـر را اجابـت نمـود و گفـت: ›من تو را بر دینـی که آورده ای، یاری 

می ورزم و تو را پشتیبانی می نمایم و با تو بیعت می کنم.‹

کـه آنـان از یاری اش خـودداری کردند و علی یـاری اش می نماید، آنان  پیامبـر چـون دیـد 

ی فرمـان می َبـرد، آنان سـرپیچیدند و علی اجابت می نماید،  او را نافرمانـی کردنـد و علـی از و

 بـه ایشـان گفـت: ›ایـن بـرادر و وصـّی و جانشـینم پـس از مـن اسـت.‹ سـپس آنـان برخاسـتند 

کـه او را مسـخره می کردنـد و می خندیدنـد، بـه ابوطالـب می گفتنـد: ›از پسـر خـود  در حالـی 

کـه هرآینـه محّمـد او را فرمانـدِه تـو سـاخت!‹ فرمـان بَبـر؛ 

پـس آیـا کودکـی ناممّیـز و ناآزمـوده و بـدون عقـل، بـه کاِر پختـن غـذا و فراخوانـدن آن قـوم 

فرمـان داده می شـود؟ آیـا کودکـی پنـج یـا هفـت سـاله، امیـِن راز نبّوت شـمرده می شـود؟ آیا در 

رسـول خدا؟ص؟  آیـا  می گـردد؟  دعـوت  خردمنـد  عاقـل  جـز  میانسـاالن،  و  پیرمـردان  آن  زمـرۀ 

ی پیمـان بـرادری و وصایـت و خالفـت می بنـدد، مگـر ایـن  دسـت در دسـت او می نهـد و بـا و
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ف 
ّ
که پیامبرانش را مکل رگ باد! _ چنین است  گفت: »پس آیا صفت خدای جّبار _ نامش بز

گفتم: »به خدا پناه می برم.«  که تکلیفی بر او روا نیست، به دین فراخوانند؟«  کسی را  سازد تا 

گفت: »ای اسحاق! بر پایۀ این سخن خویش که علی در حالی که کودک بود و تکلیفی بر وی 

کودکان را به چیزی  که  ف بود 
ّ
که رسول خدا؟ص؟ مکل روا نبود، اسالم آوْرد، آیا چنین می بینی 

گر آنان را در ساعتی فرامی خواْند و آنان بعد از ساعتی،  بیش از حّد توانشان فراخواَند؟ پس ا

از  ]ارتداد  ]اجرای[ حکم  و  بودند  نکرده   گناهی  ارتداد خویش هیچ  آیا در  مرتّد می گشتند، 

به  را  چیزی  چنین  که  می شماری  جایز  خویش  نزد  آیا  نبود؟  روا  آنان  بر  رسول؟ص؟  سوی[ 

گفتم: »به خدا پناه می برم.« )الِعقد الفرید: 43/3 ]58/5[( رسول خدا؟ص؟ نسبت دهی؟« 

گویــد: »هرآینــه همــگان روایــت  ابوجعفــر اســکافی معتزلــی )د.240( در نقــض العثمانیــه 

کــه در اســالم پیشــی جســته و پیامبــر؟ص؟ روز دوشــنبه  کــه علــی افتخــار می کــرد  نموده انــد 

می گفــت:  او  این کــه  و  آوْرد؛  اســالم  سه شــنبه  روز  علــی  و  گشــت  مبعــوث  پیامبــری  بــه 

اســالم  ›مــن نخســتین  و همــواره می گفــت:  گــزاردم.‹  نمــاز  مــردم  از  پیــش  ›هفــت ســال 

آورنــده هســتم.‹ و بــه ایــن افتخــار می کــرد و دوســتان و ســتایندگان و شــیعیانش در روزگار 

ی می شــمردند. ایــن موضــوع بیــش از  ی و پــس از وفاتــش، ایــن ویژگــی را مایــۀ افتخــار و و

کردیــم و در  گوشــه ای از مطلــب را بیــان  هــر مشــهوری شــهرت دارد و مــا پیشــتر در بــارۀ آن، 

کــم ارزش بشــماَرد  کــه اســالم آوردن علــی؟ع؟ را ســبک و  کســی را نیافته ایــم  گذشــته تــا امــروز 

کوچــک بــوده  کودکــی  ی، اســالم آوردن نوجوانــی ناآزمــوده و  کــه اســالم آوری و یــا مّدعــی شــود 

کســانی چــون عّبــاس و حمــزه در انتظــار ابوطالــب و عمــل او  کــه  اســت. شــگفت آن اســت 

ی، علــی، بــا او مخالفــت  نمایــد، آن هــم بــدون  ی کننــد؛ اّمــا فرزنــد و ی پیــرو بماننــد تــا از نظــر و

کــی؛ و اندکــی را بــر فراوانــی، و خــوارِی ]ظاهــری[ را بــر ســرافرازِی  هیــچ امیــدواری یــا بیمنا

کار را بدانــد! چگونــه جاحــظ  کــه دانایــی ورزد و ســرانجاِم  ]مــاّدی[ ترجیــح  دهــد، بــی آن 

کــه رســول خدا؟ص؟ علــی را بــه اســالم فراخواْنــد   و هــواداران عثمــان ایــن را انــکار می کننــد 

ی نهاد؟ کردِن دعوتش را بر عهدۀ و و تصدیق 
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و  کلمـه  از آشـکار شـدِن  آغـاز دعـوت و پیـش  کـه در  گشـته  در خبـر صحیـح1 روایـت 

کـی بپـزد و فرزنـدان  سـخن اسـالم و رواج آن در مّکـه، پیامبـر بـه علـی فرمـان داد تـا برایـش خورا

ی  و نـزد  را  آنـان  و  پخـت  کـی  خورا ی  و بـرای  علـی  پـس  فراخواَنـد.  ی  و نـزد  را  لـب  عبدالُمّطَ

که عمویش ابولهب  فراخواند. آن روز ایشـان بیرون رفتند و رسـول خدا؟ص؟ به سـبب سـخنی 

کـه هماننـد همـان  ـف فرمـود 
ّ
گفـت، آنـان را انـذار نفرمـود. پـس پیامبـر در روز دوم علـی را مکل

کـرد و آنـان را فراخواْنـد. پـس غـذا  ک را بپـزد و بـار دوم آنـان را دعـوت نمایـد. او چنیـن  خـورا

خوردنـد و سـپس پیامبـر؟ص؟ بـا ایشـان سـخن گفـت و آنـان را بـه اسـالم فراخواْنـد و علـی را نیـز 

کـه  لـب بـود. آن گاه، تضمیـن نمـود  ی از فرزنـدان عبدالُمّطَ همـراه ایشـان دعـوت نمـود، زیـرا و

ی را یاری کنـد، او را برادر خود در  کـه او را پشـتیبانی نمایـد و بـر عقیده اش و هـر یـک از ایشـان 

گرداَنـد. همـۀ آنـان سـر  دیـن و وصـّی خویـش پـس از مرگـش و خلیفـۀ خـود پـس از خویـش 

باززدنـد و تنهـا او دعـوت پیامبـر را اجابـت نمـود و گفـت: ›من تو را بر دینـی که آورده ای، یاری 

می ورزم و تو را پشتیبانی می نمایم و با تو بیعت می کنم.‹

کـه آنـان از یاری اش خـودداری کردند و علی یـاری اش می نماید، آنان  پیامبـر چـون دیـد 

ی فرمـان می َبـرد، آنان سـرپیچیدند و علی اجابت می نماید،  او را نافرمانـی کردنـد و علـی از و

 بـه ایشـان گفـت: ›ایـن بـرادر و وصـّی و جانشـینم پـس از مـن اسـت.‹ سـپس آنـان برخاسـتند 

کـه او را مسـخره می کردنـد و می خندیدنـد، بـه ابوطالـب می گفتنـد: ›از پسـر خـود  در حالـی 

کـه هرآینـه محّمـد او را فرمانـدِه تـو سـاخت!‹ فرمـان بَبـر؛ 

پـس آیـا کودکـی ناممّیـز و ناآزمـوده و بـدون عقـل، بـه کاِر پختـن غـذا و فراخوانـدن آن قـوم 

فرمـان داده می شـود؟ آیـا کودکـی پنـج یـا هفـت سـاله، امیـِن راز نبّوت شـمرده می شـود؟ آیا در 

رسـول خدا؟ص؟  آیـا  می گـردد؟  دعـوت  خردمنـد  عاقـل  جـز  میانسـاالن،  و  پیرمـردان  آن  زمـرۀ 

ی پیمـان بـرادری و وصایـت و خالفـت می بنـدد، مگـر ایـن  دسـت در دسـت او می نهـد و بـا و
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کـه شایسـتگی اش را داشـته، بـه حـّد تکلیـف رسـیده باشـد و بتوانـد بـاِر دوسـتی بـا خـدا و 
گیرد؟«1 دشمنی با دشمنانش را بر دوش 

گویـد:  کـم نیشـابوری صاحـِب المسـتدرک علـی الصحیحیـن، )کتـاب المعرفـه: ص22(  حا

یخ نویسـان در ایـن مطلب نمی بینم که علی بن ابی طالب؟ضر؟ نخسـتیِن  »اختالفـی میـان تار

کرده انـد.« ی اختـالف  مـردم در اسـالم آوردن بـود؛ و تنهـا در بلـوغ و

کـه  پذیرفته انـد  »همـگان  اسـت:  گفتـه   )]1092/3[  457/2 )اإلسـتیعاب:  ابن عبدالَبـّر 

کـه بـه خـدا و رسـولش ایمـان آوْرد و او را در دینـش تصدیـق  کسـی بـود  خدیجـه نخسـتین 

بـود.« از او علـی  نمـود؛ و پـس 

کـه چکیـدۀ آن چنیـن اسـت: »و اّمـا علـی  َمْقریـزی )إمتـاع األسـماع: ص16( سـخنی آورده 

کـه خـدای تعالـی بـرای او  یـد؛ و ایـن، چنـان بـود  بـن ابی طالـب؛ هرگـز بـه خداونـد شـرک نورز

ی را در سرپرسـتی پسـرعمویش، سـروِر رسـوالن، محّمد؟ص؟، قرار داد.  خیر اراده فرمود، پس و

پـس چـون وحـی بـر  رسـول خدا؟ص؟ فـرود آمـد و او خدیجـه را باخبـر سـاخت و او پیامبـر را ]در 

یـد بـن حارثـه همـراه پیامبـر نمـاز  ادعـای نبـوت[ تصدیـق نمـود، او و علـی بـن ابی طالـب و ز

زمـان  هیـچ  و  شـود،  فراخوانـده  ایمـان[  ]بـه  تـا  نداشـت  نیـاز  علـی؟ضر؟  می گزاردند ... پـس 

بـه  خداونـد  چـون  بلکـه  آوْرد؛  اسـالم  کـه  شـود  گفتـه  و  بگرایـد  توحیـد  بـه  تـا  نبـود  مشـرک 

رسـولش؟ص؟ وحـی فرسـتاد، علـی هشـت سـاله _ و برخـی گفته انـد: هفـت یـا یازده سـاله _ بود 

ی و در میـان خانـواده اش و هماننـد یکـی از فرزندانـش بـود  و در خانـۀ رسـول خدا؟ص؟ همـراه و

ی می نمود ... .« ی پیرو و در همۀ حالت هایش از و

نخسـت بـودن امیرالمؤمنیـن در اسـالم را در شـعر بسـیاری از پیشـینیان نیـز می بینیـد؛ 

ماننـد ایـن سـخن مسـلم بـن ولیـد انصـاری:
گیرنده را به یاد سنت دیرینه اش انداختی. گزارنده و روزه  شمشیر رسول خدا و نخستین نماز 

کتاب )287/2( گذشت. 1. بخشی از ادامۀ این سخن در همین 
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ــد: »مقصــود از ایــن عبــارت:  گوی هــب: 308/1 ]384/2[( 
ّ

ابوالفــالح حنبلــی )شــذرات الذ
کــه بــا شمشــیر پیامبــر بســیار  گزارنــده و...«، علــی؟ضر؟ اســت؛ زیــرا تنهــا او بــود  »نخســتین نمــاز 

]پیــکار می کــرد و[ضربــه مــی زد.«

ایـن سـخنان بـه اقتضـای همراهـی بـا اهـل سـّنت در بـارۀ تعییـن سـرآغازی بـرای اسـالم 
که ایشـان نخسـتین اسـالم آورنده به معنایی  آوردن علی؟ع؟ بود. اّما خود ما معتقد نیسـتیم 
کـه ابن َکثیـر و هم مذهبانـش در نظـر دارنـد؛ زیـرا سـرآغاز اسـالم آوردن بدیـن معنا اسـت  اسـت 
ید تا اسـالم بیاوَرد  کار بـوده اسـت. امیرالمؤمنیـن چـه هنگام کفر ورز کـه پیـش از آن کفـری در 
ی بـر دین درخشـان  یـد تـا ایمـان بیـاوَرد؟ حـال آن کـه نطفـۀ و و چـه زمـان بـه خداونـد شـرک ورز
ی غـذا داد   اسـالم انعقـاد یافـت و دامـان رسـالت، او را در خـود جـای داد و دسـت نبـّوت بـه و
ی خـواه پیـش از اعـالن دعـوت اسـالم و  گرانقـدر نبـوی او را تهذیـب نمـود. پـس و و اخـالق 
گرایشـی جـز  خـواه پـس از آن، راه پیامبـر را پـی می گرفـت و خواهشـی جـز خواهـش پیامبـر و 
کنـد،  کفـر مّتهـم  ی را پیـش از اسـالم بـه  کـه و گرایـش او نداشـت. چگونـه مخالـف را می رسـد 
حـال آن کـه خـود _ گرچـه مـا درسـتی سـخنش را نمی پذیریـم _ می گویـد که علـی در حالی که 

جنین بود، مادرش را از بت پرستی بازمی داشت1؟

کفــر در حــال  آیــا می شــود امــام اّمــت در حــال جنینــی، چنیــن باشــد و ســپس آلودگــی 
ی _ صلــوات اهلل علیــه _ مؤمــن بــود، چــه در  ک  ســازد؟ پــس هرآینــه و ی را ناپــا ــف شــدن، و

ّ
مکل

گرفتــه شــد و بــه نوجوانــی و جوانــی  کــه شــیرخوار بــود و از شــیر  گاه   حــال جنیــن بــودن و چــه آن 
که خلیفه شد. و سالخوردگی رسید و چه زمانی 

گر ابوطالب و پسرش نبودند، دین هرگز تجّسم نمی یافت و بر پای نمی ایستاد. ا

ی در آن دو و پیشگامی اش  اعتقاد ما آن است که مقصود از اسالم و ایمان و پیشتازی و
که در این آیات مراد است: در پذیرش دعوت پیامبر، همان چیزی است 

سخن خدای تعالی از زبان ابراهیم خلیل؟ع؟ : »و من نخستیِن مسلمانانم.« ]انعام/163[

ینی َدْحالن ]91/1[؛ نور األبصار )ص76  1. این سـخن را در الّسـیرة الحلبّیه )285/1 ]268/1[(؛ السـیرة النبویه تألیف َز
]ص156[(؛ و ُنْزَهُة الَمجاِلس)210/2( آورده اند.
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گفت: ›گردن ِنه  که پروردگارش به او  نیز سـخن خداوند سـبحان از زبان ابراهیم؟ع؟ : »آن گاه 

گردن نهاده، تسلیمم.‹« ]بقره/131[ گفت: ›پروردگار جهانیان را  و تسلیم باش!‹؛ 

سخن خدای سبحان از زبان موسی؟ع؟ : »و من نخستیِن مؤمنانم.« ]اعراف/143[

سـخن خـدای تعالـی در بـارۀ پیامبـر اعظمـش: »رسـول بـه آن چـه از پـروردگارش بـر وی نـازل 

شـد، ایمـان آورد.« ]بقـره/285[

کـــه ایمـــان آورد.‹«  کســـی باشـــم  کـــه نخســـتین  و نیـــز ایـــن ســـخنش: »بگـــو: ›همانـــا مـــن فرمـــان یافتـــم 

]انعام/14[

ی: »و فرمان یافتم که به پروردگار جهانیان تسلیم گردم.« ]غافر/66[ و همچنین این سخن و

پژوهنــــدگان مــــــی توانند پیرامــون آن چــه در ایــن مســئله، مــورد نظر ما اســت درس هـــــایی بلند از 

خطبــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بگیرنــد کــه شــریف رضــی )نهــج البالغــه: 392/1 ]ص300[( آورده؛ و آن، 

چنین است:

نمودم[  خوار  را  آن ها  ]و  رسانیدم  زمین  به  را  عرب  سینه های  کوچکی،  در   »من 

کشان ساختم[. و شما جایگاه  و شاخ های برآمدۀ ]= بزرگان[ ربیعه و ُمَضر را شکستم ]و هال

و منزلت ویژه می دانید. مرا در دامان  نزدیک  نزد رسول خدا؟ص؟ به سبب خویشاوندی  مرا 

کنار خود می نهاد  کودک بودم و به سینه اش می چسبانید و در  که   خویش قرار داد، در حالی 

کی جویده  و تنش را در تماس با من قرار می داد و بوی خوش خود را به من می بویانید و خورا

کردار، از من نیافت؛ و خداوند  گفتار و خطا و اشتباهی در  در دهانم می نهاد و دروغی در 

ی  گرفته شده بود، همراه و که پیامبر؟ص؟ از شیر  گاه  بزرگ ترین فرشته از فرشتگانش را از آن 

ساخت تا او را شب و روز، به راه بزرگواری ها و خوی های نیکوی جهان سیر دهد؛ و من در 

پی او می رفتم، مانند رفتِن بچۀشتری در پی مادرش؛ و او در هر روزی، از خوی های خود، 

کوه  ی از آن را به من فرمان می داد؛ و در هر سالی، در  پرچم و نشانه ای برمی افراشت و پیرو

حراء عزلت می گزید. من او را می دیدم و جز من نمی دید. و در آن هنگام، خانه ای در اسالم 

که من سومیِن ایشان  کسی را در خود جای نداده بود، مگر خانۀ رسول خدا؟ص؟ و خدیجه 
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بودم. نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت و پیامبری را می بوییدم و هنگامی که وحی 

گفتم: ›ای رسول خدا! این چه فریادی  بر آن حضرت؟ص؟ نازل شد، فریاد شیطان را شنیدم. 

گشته است. تو می شنوی  که او را بپرستند ناامید  است؟‹ فرمود: ›این شیطان است از این 

که پیامبر نیستی؛ اّما وزیر   آن چه را من می شنوم؛ و می بینی آن چه را من می بینم؛ مگر این 

و دستیار منی و بر خیر و نیکی هستی.‹«

که در پیرامون این مطلب بگردم، حال آن  گفتار در بارۀ اسالم ابوبکر؛ مرا نرسد  و اّما 

که آن را طبری )تاریخ  که در برابرم، حدیث صحیح محّمد بن َسْعد بن ابی وّقاص قرار دارد 

که در آن، ابن َسْعد  األمم و الملوک: 215/2 ]316/2[( با سند صحیح و روایانی همگی ثقه آورده 

گوید: »به پدرم گفتم: ›آیا ابوبکر نخستین کس از شما بود که اسالم آوْرد؟‹ گفت: ›نه. هرآینه 

ی از همۀ ما برتر بود.‹« ی بیش از پنجاه تن اسالم آورده بودند؛ البّته اسالم و پیش از و

که از جهان تشّیع دور است،  که ابوجعفر اسکافی معتزلی  من چه توانم گفت، حال آن 

ی  که و به این احتجاج نموده  ابوبکر  امامت  اثبات  برای  که جاحظ  اّما این  گوید )؟(: »و 

بدان  سقیفه  روز  در  ابوبکر  خود  بود،  صحیح  دلیل  این  گر  ا بوده؛  آورنده  اسالم  نخستین 

که دست عمر و ابوُعَبیدة بن جّراح  کرده باشد؛ چرا  که چنین  احتجاج می نمود و ما ندیدیم 

گفت: ›من یکی از این دو مرد را به پیشوایی شما برگزیدم؛ پس با هر یک  گرفت و به مردم  را 

گر این احتجاج صحیح بود، عمر نمی گفت: ›بیعت با ابوبکر  کنید.‹ و ا که خواهید، بیعت 

گر احتجاجی  ا و  بازداشت.‹  را  آن  که خداوند شّر  بود  پیشین  بی اندیشۀ  و  گهانی  نا کاری 

ی به سبب پیشگامی اش  صحیح بود، یکی از مردم در روزگار ابوبکر یا پس از آن، امامت و

این،  بر  افزون  باشد.  کرده  اّدعا  که چنین  نیافتیم  را  کسی  ما  و  اّدعا می نمود؛  را  اسالم  در 

از  مردان،  از  شماری  از  پس  مگر  نکرده اند،  یاد  را  ابوبکر  آوردن  اسالم  محّدثان،  بیشینیۀ 

ید بن حارثه، ابوذر ِغفاری، َعْمِرو ْبِن  جمله این کسان: علی بن ابی طالب، برادرش جعفر، ز

عنبسۀ سلمی، خالد بن سعید بن عاص، و خّباب بن أرّت. هرگاه در روایت های صحیح 
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اسالم  نخستین  را  علی؟ع؟  آن ها  همۀ  که  می بینیم  کنیم،  تأّمل  استوار  قوِی  سندهای  و 

که ابوبکر پیش از همه اسالم آوْرد؛ از  آورنده می دانند. و اّما این روایت ]شعبی[ از ابن عّباس 

آن ها،  جملۀ  از  که  است  شده  نقل  نیز  آن  خالف  مشهورتر،  و  بیشتر  روایت هایی  در  ی  و

که از ابن عّباس  حدیث یحیی بن َحّماد است.« سپس اسکافی حدیث های صحیحی را 

گفته است: »این است سخن ابن عّباس در پیشگامی علی؟ع؟ در  گذشت، نقل نموده و 

که  این  بر  افزون  از حدیث شعبی است؛  و استوارتر و مشهورتر  و آن، دقیق تر  آوردن؛  اسالم 

لی، از شعبی نقل شده است.«
َ

خالف همین مطلب در حدیث ابوبکر ُهذ

کتاب های صحیح و سـندهای  که از  ی و دیگر حدیث ها را  سـپس اسـکافی حدیث و
کرده است.1 اسـتوار یاد شـد، نقل 

کند؟«  که بدو رسـید، تکذیب  گاه  که بر خدا دروغ بندد یا حق را آن  کیسـت سـتمکارتر  از  آن  »و 

]عنکبوت/68[

در خوِر توّجه

کتـاب )224-221/3(  شـاید پژوهنـدگان میـان سـخنان یـاد شـدۀ امیرالمؤمنیـن در همیـن 

کـه سـه،  بیابنـد  نمـاز خواندنـش همـراه رسـول خدا، اختـالف  و  در بـارۀ سـال های عبـادت 

پنـج، هفـت، و ُنـه سـال آمـده اسـت.

گوییم: پس 

که  کردن دعوت باشـد  اّما سـه سـال؛ شـاید مقصود از آن، سـالیان آغاز بعثت تا آشـکار 

سـه سـال بـوده اسـت. )تاریـخ األمـم و الملـوِک طبـری: 216/2 و 218 ]318/2 و 322[؛ السـیرة النبویـه 

تألیـف ابن هشـام: 274/1 ]280/1[؛ الطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن َسـْعد: ص200 ]21/3[؛ إمتاع األسـماع: 

ص15 و 21( همانـا رسـول خدا؟ص؟ از آغـاز نبـّوت خویـش، در مّکـه سـه سـال مخفیانـه بر اسـالم 

ماْنـد و در سـال چهـارم، دعوتـش را آشـکار فرمـود.

که خوانندگان  کتاب )287/2( گذشـت. در این زمینه، وی را سـخنان ُپرباری اسـت  1. بقّیۀ سـخن اسـکافی در همین 
گاهـی از آن هـا، بـه رسـالۀ وی  )نقـض العثمانیه( در پاسـخ جاحظ ارجـاع می دهیم. را بـرای آ
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و اّمـا پنـج سـال؛ شـاید مقصـود از آن، دو سـال1 فاصلـۀ زمانـی میـان دو دورۀ وحـی از 

ُر < افـزون بـر سـه سـاِل آغـاز  ِ
ّ �ش

َ
ُمّد

ْ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
ا  

ٓ
ٰا �ی �تَ < تـا نـزول > 

َ
ل ی �خَ ٖ �خ

َّ
ال َك  ِ

َر�بّ اْسِم   �بِ
ْ
َرا �تْ ِ

ݗ
ا هنـگام نـزول > 

 > �خَ ِرٖک�ی ْ ُمسش
ْ
ْ َع�خِ ال ِرݣݣ�خݨݧ ْ ݨݧ عݧ

َ
َمُر َوا

ݩݘݨݨْ وݧ مٰا �تُ اْصَدݣݣݣْع �بِ َ بعثتش، البته پس از آن فاصلۀ زمانی پیشین، تا نزول >�خ

کـه سـال های دعـوت پنهـان بـوده  < ]شـعراء/214[ باشـد  �خ �ی بٖ ݢ�ݫ ݢ
َ ݧ رݨݧ

تݨْ ݧ َا�ݧ
ْ
َك ال ݣݣ�تَ رݦݦَ �ی ْرݤ َعسشٖ دݩخِ

ْ ݨݧ �خݧ
َ
]حجـر/94[ و >َوا

و همـراه آن حضـرت؟ص؟ کسـی جـز خدیجـه و علـی نبـوده اسـت. بـه بـاور مـن، مقصـود کسـی 

کـه چنیـن گفتـه، نیـز همیـن اسـت: »همانـا رسـول خدا؟ص؟ دعوت خویـش را پنج سـال پنهان 

نمـود.« ایـن سـخن در إمتـاع األسـماع )ص44( آمـده اسـت.

و اّمـا هفـت سـال؛ ایـن افـزون بـر فراوانـی طریق هـا و درسـتی سـندهایش، بـا سـخن یـاد 

کتاب )227/3(  کتاب )220/3( و حدیث نقل شده از ابورافع در همین  شده از پیامبر در همین 

تقویـت می گـردد؛ و آن عبـارت اسـت از سـال های آغـاز دعـوت پیامبـر؟ص؟ از شـروع بعثتش تا 

هنگام وجوب یافتن نمازهای واجب.

گشت و  که بدون هیچ اختالف، نماز در شب معراج واجب  ی است  از آن رو این، 

گفته، سه سال پیش از هجرت رخ داده است، در  که محّمد بن شهاب ُزْهری  معراج چنان 

که رسول خدا؟ص؟ تا آن روزگار ]و پس از پیامبری اش[ ده سال در مّکه اقامت داشت.  حالی 

بر مردم واجب  پایان سال هفتم بعثت ]که نماز  تا  امیرالمؤمنین در طی این مدت، یعنی 

نشده بود[، خدای را عبادت می نمود و همراه پیامبر؟ص؟ نماز می گزاْرد؛ پس مّدتی دراز به 

دّره و نیز به حراء برای عبادت بیرون می شدند و تا زمانی که خداوند اراده فرمود، بدین حال 

 265/1 ابن هشام:  تألیف  النبویه  السیرة  ]313/2[؛   213/2 طبری:  الملوِک  و  األمم  )تاریخ  ماندند 

�خَ < و:  ِرٖک�ی ْ ُمسش
ْ
ْ َع�خِ ال ِرݣݣ�خݨݧ ْ ݨݧ عݧ

َ
َمُر َوا

ݩݘݨݨْ وݧ مٰا �تُ اْصَدݣݣݣْع �بِ َ که سخن خدای تعالی نازل شد:> �خ ]263/1[(2 تا آن 

در  علی؟ع؟  پس  بود؛  پیامبر  گرامی  بعثت  از  پس  سال  سه  این   .> �خ �ی بٖ ݢ�ݫ ݢ
َ ݧ رݨݧ

تݨْ ݧ َا�ݧ
ْ
ال َك  ݣݣ�تَ رݦݦَ �ی َعسشٖ ْرݤ  خِ

ْدݩ ݨݧ �خݧ
َ
>َوا

محفل بنی هاشم که برای فراخوانی پیامبر به اسالم ترتیب یافته بود، پاسخ خویش به دعوت 

1. َمْقریزی )إمتاع األسماع: ص14( آن را یکی از چند قول در بارۀ فاصلۀ میان دو دورۀ وحی دانسته است.

کتاب: 235/3� 2. بنگرید به: همین 
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روز،  همان  از  نداد.  پاسخ  دعوت  بدان  او  جز  کسی  که  حالی  در  کرد،  آشکار  را  پیامبر 

رسول خدا؟ص؟ او را برادر و وصّی و جانشین و وزیر خویش برگرفت.1 سپس تا مّدتی جز چند 

که تعدادشان در مقایسه با همۀ قریش و مردم افتاده در ورطۀ  ید  کسی به اسالم نگرو تن، 

 هیچ بود.
ّ

سرکشی، در حَد

که ایمان می آوردند، به حدود عبادت ها آشنایی  کسانی  افزون بر این، در آن هنگام، 

تنها شامل  ایمانشان  و  افزوده شد؛  تربیتشان  و  به شناخت  ه 
ّ
ه پل

ّ
پل که  آن  تا  نداشتند  کامل 

فروتنی در برابر اسالم و بر زبان راندن شهادتین و خودداری از پرستش بت ها بود. اّما در همین 

مّدت، امیرالمؤمنین از روز نخست، جای پای رسول خدا گام می نهاد و می دید که وی چگونه 

عبادت می کند و حدود کارهای واجب را از او می آموخت و آن را چنان که باید، انجام می داد. 

کامل به  که عبادت  کسی بود  که بگوییم او تنها  بدین ترتیب، سخن حق و درست آن است 

گزاْرد. جای می آورد و هفت سال پیش از مردم، خدای را عبادت نمود و نماز 

ایـن سـخن  کـه در  باشـد  از هفـت سـال، همـان  کـه مقصـود  همچنیـن احتمـال دارد 

 ابن عّبـاس آمـده اسـت: »همانـا رسـول خدا؟ص؟ پانـزده سـال در مّکـه ماْنـد؛ هفـت سـال پرتـو 

ی وحـی می شـد. از نخسـتین روز،  و نـور را می دیـد و صـدا را می شـنید، و هشـت سـال بـه و

ی بـود و آن چـه را آن حضـرت؟ص؟ می دیـد، علـی نیـز می دیـد و آن چـه را او  امیرالمؤمنیـن بـا و

کـه علـی دارای مقـام نبـّوت نبـود.« )الطبقـات الکبـرٰی  می شـنید، علـی نیـز می شـنید؛ جـز آن 

گذشـت.  کتـاب )240/3(  تألیـف ابن َسـْعد: چـاپ مصـر: ص209 ]224/1[(. ایـن سـخن در همیـن 

پـس بسـیار جـای شـگفتی اسـت از ایـن سـخن ذهبـی )تلخیـص المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 

یـد  کـه بـه پیامبـر وحـی شـد، خدیجـه و ابوبکـر و بـالل و ز 112/3 ]121/3[(: »از لحظـۀ نخسـت 

ی، بـه پیامبـر ایمـان آوردنـد و همـراه او عبـادت  همـراه علـی، چنـد سـاعت پیـش یـا پـس از و

کجا باشد؟« کردند؛ پس آن هفت سال 

کـه ذهبـی اّدعـا  کـه یـاد شـد؛ اّمـا آن سـاعت هایی  گویـد: آن هفـت سـال ایـن بـود  امینـی 

کتاب: 284-278/2� 1. بنگرید به: همین 
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نمـوده، کجـا اسـت و چـه کسـی آن را می گویـد و گوینـدۀ آن چه هنگام آفریده شـده و در کجا 

ی آن را روایـت نمـوده اسـت؟ بلکـه در  کـدام راو اسـت و چـه مأخـذی بـدان تصریـح دارد و 

کـه قّصه گویـی آن را در  ه[فـرود می آییـم و بـه ایـن هـم راضـی می شـویم 
ّ
ی ]یـک پل همراهـی بـا و

قّصـه ای جـز آن چـه در دفترچـه یادداشـت ]خیـاالت[ ذهبـی یـا صندوقچـۀ اوهـام او یافـت 

کـه در حدیـث  می گـردد گفتـه باشـد. چـه هنـگام ابوبکـر از آن ردیـف بـه شـمار آمـده؛ حـال آن 

کـه او پـس از بیـش از پنجـاه مـرد  گذشـت  کتـاب )240/3 ]316/2[(  صحیـح طبـری در همیـن 

یخ اسـالم بسـیار فاصله داشـته یا  گویـا ذهبـی مـردی روسـتایی بوده که از تار اسـالم آوْرد. پـس 

که بدان آشنا بوده، اّما دروغ و سخن باطل، خوشایندش افتاده است. آن 

و اّمـا ُنـه سـال؛ شـاید مقصـود از آن، دو سـال فاصلـه میـان دو دورۀ وحـی بـه عالوۀ هفت 

 سـال بعثـت تـا وجـوب نمازهـای واجـب باشـد. در همـۀ این هـا، بنـا بـر مـّدت تقریبـی اسـت 

و نـه زمـان دقیـق و تحقیقـی؛ چنـان که در محـاورات رواج دارد. پس همۀ این قول ها صحیح 

اسـت و میان آن ها اختالف و تعارض نیسـت.

انگشتری  دادن  صدقه  حدیث   )]395/7 النهایه:  و  ]البدایة   357/7( ابن َکثیر  پنجم( 

ه 
ُ
کم اهلل و رسول ما ول�یّ �خّ امیرالمؤمنین در حال رکوع نماز را از طریق ابوسعید اشّج و نیز نزول آیۀ )اإ

گفته است:  کتاب )157/3( آن را آوردیم _ را آورده و  ی _ ما در همین  وا ... ( در بارۀ و م�خ
آ
�خ ا �ی �خ

ّ
و ال

»این از هیچ وجهی صحیح نیست، زیرا سندهای آن ضعیف است؛ و هیچ آیه ای از قرآن 

به صورت ویژه در بارۀ علی نازل نشده است و همۀ آن چه که شیعیان اراده می کنند1 که این 

گروهی را راهنمایی است.‹ ]رعد/7[ و ›و طعام را با دوستِی آن، به  آیات: ›تو فقط بیم دهنده ای؛ و هر 

کردن مسجدالحرام را با ]ایمان  بینوا و یتیم و اسیر می خورانند.‹ ]انسان/8[ و ›آیا آب دادن حاجیان و آباد 

و  آیات  دیگر  و  ]توبه/19[  برابر می دارید؟‹  آورده،  ایمان  واپسین  روز  و  به خداوند  که  کس  آن  و عمِل[ 

گشته، هیچ یک صحیح نیست.« حدیث ها در بارۀ علی نازل 

1. در نسخه چنین است؛ و شاید عبارت درستش این باشد: »روایت می کنند.«
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پاسـخ: »بزرگ ]و زشت[سـخنی اسـت که از دهانشـان بیرون می آید؛ جز دروغ نمی گویند.«]کهف/5[ 

کم اهلل« در بـارۀ علی؟ع؟ درسـت نیسـت  ما ول�یّ �خّ کـه نـزول آیـۀ »اإ چگونـه ایـن مـرد حکـم می کنـد 

ی در تفسـیرش  کـه خـود و و بـه ضعیـف بـودن سـندهای آن اسـتدالل می نمایـد، حـال آن 

یـه گفتـه اسـت:  بـی روایـت نمـوده و آورده کـه ابن مردو
ْ
َکل یـه، از  )71/2(، آن را از طریـق ابن  َمْرَدَو

کـه  کردیـم   گاهتـان  کتـاب )157/3( آ »در ایـن سـند عیـب و ایـرادی نیسـت«؟ مـا در همیـن 

یانش ثقه هستند. یه آورده، صحیح است وراو که ابن مردو حدیث ابوسعید اشّج 

کـه در شـأن مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟  گرامـی فـراوان  و اّمـا ایـن آیه هـا و دیگـر آیـات 

گشـته اند یـا آن حضـرت؟ع؟ بـه سـبب عمومّیـت داشـتن  ی تأویـل  نـازل شـده اند یـا در بـارۀ و

گـر هیـچ  کـودن پنداشـته _، از مصداق هـای آشـکار آن شـمرده شـده؛ ا کـه ایـن  آیـه _ چنـان 

یـک از آن هـا صحیـح نباشـد، پـس بایـد پژوهنـدگان بـر همـۀ ایـن تفسـیرها که بدان هـا اعتماد 

کتاب هـای صحیـح و مسـند و مجموعه هـای معتبـر حدیـث، بـه قلمـی  می شـود، و نیـز بـر 

ک سـازد! آن گاه،  کـه آن چـه را در آن هـا نگاشـته شـده، پـا کشـند  بـا نـوک پهـن، خـّط بطـالن 

کتاب های سرشـار از مطالب نادرسـت چیسـت و سـود آن دانشـوران ]برای امت[ ارزش این 

گـردآوردن آن ها  کـه بدیـن سـخن های باطـل اعتمـاد می ورزنـد و عمر خویـش را برای  چیسـت 

سـپری می سـازند و آن را بـرای اّمـت ذخیـره می نماینـد تـا بـدان عمـل نمایـد و بـه مفـاد آن سـِر 

گـردد، پس کـدام کتاب  تسـلیم فـرود آوَرد؟ هـرگاه ایـن کتاب هـا، قربانـی هـوا و هـوس ابن َکثیـر 

گـردد و پناهـگاِه پژوهنـدگان شـود؟ کـه مأخـذ دانش پژوهـان  شایسـتۀ آن اسـت 

کـه مأخـذ و پناهگاهنـد، و نـه جـز آن هـا؛ و خـوِد ابن َکثیـر  کتاب هـا هسـتند  آری؛ همیـن 

بـاب  در  مگـر  نمی شـود،  بـرون  آن هـا  از  جـز  و  درنمی آیـد  آن هـا  بـر  جـز  مـوارد،  همـۀ  در  نیـز 

کینـه اش بـه جـوش می آیـد و بـا  کـه در ایـن هنـگام، دیگ هـای  فضیلت هـای امیرالمؤمنیـن 

را می نمایـد. گسـتاخ قصـد آن هـا  بدزبانـی و قلمـی 

آیه هـای  ایـن  نـزول  مأخذهـای  و 163-156(  )52/2-55؛ 111-106/3  کتـاب  همیـن  در  مـا 
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گروهـی را  گرامـی را برشـمردیم و در بـارۀ ایـن سـخن خـدای تعالـی: »تـو فقـط بیم دهنـده ای؛ و هـر 

راهنمایـی اسـت.« ]حقیقـت و[ سـخن حـق را خواهیـم آوْرد؛ پـس تـا آن هنـگام!

ششـم( ابن َکثیـر )358/7 ]البدایـة و النهایـه: 394/7[( از امـام احمـد ]مسـند احمـد: 7/1[، 

یـد بـن ُیَثیـع، از ابوبکـر، حدیـث برائـت را روایت نموده  از وکیـع، از اسـرائیل، از ابواسـحاق، از ز

فرمـان  جهـت  از  هسـت؛  ناپذیرفتنـی  مطلبـی  حدیـث،  ایـن  »در  اسـت:  گفتـه  سـپس  و 

که صّدیق بازنگشت، بلکه امیرحج بود ... .« رسول خدا به بازگرداندن صّدیق، حال آن 

م صحیح را بخوانید و بخندید؛ آن هم 
ّ
پاسخ: این اجتهاد بس خنک در برابر نّص مسل

نّصی که همگان بر صحیح بودنش همداستانند و طریق های بسیارش را بیان خواهیم نمود.

هفتـم( ابن َکثیـر )343/7 ]البدایـة و النهایـه:380/7[( از طریـق امـام احمـد ]مسـند احمـد: 

ْیـده، حدیثـی را آورده که در آن، آمده:  ِکْنـدی، از عبـداهلل بـن ُبَر 489/6[، از ابن ُنَمْیـر، از اجلـح 

کـه همانـا او از مـن اسـت و مـن  پـس رسـول خدا؟ص؟ فرمـوده: »از علـی عیب جویـی نکـن؛ چـرا 

گفتـه اسـت: »ایـن سـخن ناپذیرفتنـی  یـم و او پـس از مـن بـر شـما والیـت دارد.« سـپس  از او

اسـت و اجلـح شـیعه اسـت و چنیـن کسـی هـرگاه حدیثـی را، ماننـد این حدیث، بـه تنهایی 

کـه از اجلـح نیـز ضعیف تـر اسـت، در ایـن حدیـث از او  کسـی  بیـاوَرد، از او پذیرفتـه نیسـت. 

ی نمـوده؛ و خداونـد داناتـر اسـت! حدیث حفظ ]و پذیرفته[  شـده در ایـن زمینه، روایت  پیـرو

کـه  ْیـده، از پـدرش اسـت  احمـد، از وکیـع، از اعمـش، از َسـْعد بـن عبیـده، از عبـداهلل بـن ُبَر

کس من موالی او هستم، علی نیز ولّی او است.‹« رسول خدا؟ص؟ فرمود: ›هر 

که اموی نباشد، در این لفظ، مطلبی ناپذیرفتنی می یابد؛ حال  پاسخ: آیا هیچ عربی 

که سبب های تعّصب ورزی با  که سخِن عربِی آشکاِر سهل ممتنع است؟ یا هیچ عربی  آن 

که  ی درنیامیخته باشد، در معنای این حدیث مطلبی زشت و ناپسند می بیند؛ حال آن  و

با  که  است  صحیح  سندهای  با  وحی  سرچشمۀ  از  رسیده  و  م 
ّ
مسل و  صحیح  معنایی 

که به همین معنا هستند1، پشتیبانی می شوند؟ روایت های صحیح و بسیار دیگر 

د نخست؛ و215/3 و 216�
ّ
کتاب: مجل 1. بنگرید به: حدیث غدیر در همین 
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کــه ابن َکثیــر می پنــدارد، در نســبت دادن ایــن ســخن  آیــا آن نکتــۀ زشــت و ناپذیرفتنــی 

کــه همــواره هماننــد ایــن ســخنان حکیمانــه را بــر زبــان رانــده اســت؛  بــه رســول خدا؟ص؟ اســت 

گفتــه شــده، و او را شایســتۀ  ی _ صلــوات اهلل علیــه _  کــه ایــن ســخن در بــارۀ و کســی اســت  و یــا در 

چنیــن ســخنی نمی شــمارد؟ در ایــن حــال، ابن َکثیــر بــا همانندهــای ایــن ســخن چــه می کنــد 

گرفتــن در ســند یــا عیب جویــی  گرفته انــد و بــا ایــراد  کــه فراواننــد و شــرق و غــرب جهــان را فرا

در داللــت، قابــل رد نیســتند؟

کتاب هـای  کـه آن چـه پیشـوایان حدیـث در  آیـا از هیـچ محـّدث دینـداری شـنیده اید 

صحاح و مسـند، و در رأس آن ها صحیح مسـلم و صحیح بخاری، آورده اند، هرگاه یک شـیعه 

نـزد پیشـوایان  گـر  ا گنـاه شـیعه ای چـون اجلـح چیسـت  روایـت نمـوده باشـد، رد می گـردد؟ 

ی را ثقه  حدیـث ]اهـل سـنت[، ثقـه بـه شـمار آید و کسـانی چون ابن معیـن ]الّتاریـخ: 270/3[ و

شـمرده باشـند؟

کسـان بـا ذکـر سـند آورده انـد: احمـد )مسـند احمـد: 355/5 ]489/6[(  آن حدیـث را ایـن 

)خصائـص  نسـائی  مختصـر؛  صـورت  بـه  الترمـذی: 591/5[  ]سـنن  ِترِمـذی  شـده؛  یـاد  سـند  بـا 

کـه در َکْنـُز الُعّمـال  امیرالمؤمنیـن: ؟ع؟ ص24 ]ص110[(؛ ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف: 80/12[، چنـان 

ِضره: 171/2 ]115/3[(؛ حافظ َهیَثمی  )154/6 ]608/11[( آمـده؛ محّب الّدیـن طبـری )الّریاض الّنَ

یانـش،  راو و  اسـت  صحیـح  احمـد  از  شـده  یـاد  سـند  آنـان.  جـز  و  128/9(؛  الّزوائـد:  )مجمـع 

کـه دانسـتید، ثقـه اسـت. کـه چنـان  روایتگـران حدیـث صحیـح هسـتند، مگـر اجلـح 

و اّما این سخن ابن َکثیر: »آن چه در این زمینه حفظ ]و پذیرفته[ شده، روایت احمد 

که او در حدیث دستی توانا ندارد و دو حدیث را یکی پنداشته، زیرا  است.« نشان می دهد 

که حدیِث  ْیده می رسند و نیز هر دو معنای والیت را می رسانند. ابن َکثیر درنیافته  هر دو به ُبَر

»از علی عیب جویی نکن« در بارۀ ماجرایی خاص بوده، همچون قّصۀ عمران بن ُحَصین 

ی والیت دارم« همان لفظ  کس من بر و کتاب )215/3( یاد شد؛ اّما حدیِث »هر  که در همین 

حدیث غدیر است که به طور عام مربوط به والیت و خالفت بوده و نه آن چه در این ماجرای 
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که هوشیار و بینا باشد، پوشیده نیست. خاص، حفظ ]و پذیرفته[ شده؛ و این بر هر 

هشــتم( ابن َکثیــر )196/8 ]البدایــة و النهایــه: 213/8[( ســخنی را بــه شــیعه نســبت می دهــد 

کــه  کــه برخــی از شــیعیان اّدعــا می کننــد  و آن ســخن را دروغ می شــمارد. و آن، چنیــن اســت 

کدامــن  کــه زنــان پا  کوهان هــای موجــود بــر پشــت شــتر ]دو کوهانــۀ[ خراســانی، از روزی روییــده 

گرفتــه شــدند تــا بدن هــای آنــان از پیــش  کربــال بــه اســارت   و پرده نشــین خانــدان وحــی در 

گردد. و پس، پوشیده 

پاسخ: من نپندارم که در میان شیعیان هیچ ناقص عقلی باشد که اّدعا نماید کوهان های 

کربال پدیدار شده است.  موجود بر پشت شتر، خواه خراسانی و خواه عربی، پس از ماجرای 

شیعه چنین سخنی نمی گوید و تنها دروغزنان، این بهتان را بر ایشان می بندند و می خواهند 

کنند. هیچ شیعه ای اعتقاد  با نسبت دادن این سخنان بی مایه به آن ها، از آنان عیب جویی 

گرانبها و چادرها و روبندهاشان  که آزاْد زناِن خاندان نبّوت، هرچند زیورها و جامه های  ندارد 

ربوده شد، در برهنگی به اسارت رفتند و اثری از آثار خواری و رسوایی بدیشان روی آوْرد؛ چرا 

که عنایت ویژۀ خداوند به آنان، هرگز چنین چیزهایی را برای ایشان نمی خواست.

ی  گواری هـا و مصیبت هـا و سـختی ها در راه جهادشـان، بـه آن زنـان رو آری؛ رنج هـا و نا

کـه بـرای مردانشـان در مسـیر جهـاد پیـش آمـد. هرچه که پیش چشـم خدا  نمـود، همـان گونـه 

ی دهـد، برایـش مایـۀ افتخـار اسـت، نـه خـواری! پـس آن زنـان در  و در راه او بـرای مجاهـد رو

کـه از رسـوایی و حیله گـری کردنـد؛ همـان نهضتـی  بـا مـردان همراهـی   آن نهضـت مقـّدس 

 و نّیت هـای پلیـد امویـان بـر ضـّد اسـالم و مسـلمانان و قصـد نهفتـۀ آنـان بـرای بازگردانـدن 

جامعـۀ دینـی بـه جاهلّیـت نخسـت، پـرده برداشـت.

کـه نمـاد دیـن و هدایـت بـود و پاسـداری دیـن جـّدش از آسـیب دشـمنانش  اّمـا حسـین 

بـه وی وانهـاده شـده بـود، و از نزدیـک بـه همـۀ ایـن احـوال می نگریسـت؛ و خـود و خانـدان و 

یـاران و زنـان همراهـش، در آن هول  انگیـز قیـام به پـا خاسـتند  و جامعـۀ اسـالمی را از نّیت هـای 
کلنگ هـای تخریـب در دسـت  کـه آل امّیـه  گاه نمودنـد و ایشـان را بینـا سـاختند  گـروه آ آن 
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گرفته انـد تـا ریشـۀ شـریعت را نابـود نماینـد و آن کـس کـه بـر آوارهـای خافـت اسـامی ]به سـان 
حیوانی[چمباتمـه زده، هیـچ پیونـدی بـا رسـول خدا؟ص؟ نـدارد و از جانشـینی او وی را هیـچ 
بهـره ای نیسـت. حسـین؟ع؟ همـواره این کارنامۀ سـیاه خانـدان صخر1 را برمی خواْنـد تا آن گاه 
کـه در شـهادتگاه طـف، نفس هـای واپسـین را بیـرون داد و حرکـت زنـان و خانـدان و فرزندانش 

در اسـارت، بـه شـام رسـید.

کـه جان هـای مردمـان از خانـدان حـرب2 و پیروانشـان بیـزاری ُجسـت  در ایـن جـا بـود 
و شـورش های پیاپـی بـر ضـّد ایشـان برانگیخته شـد تـا آن که خدای سـبحان در روزگار مروان 
کـه ایشـان بـه  کارهایـی بـود  گسـترۀ زمیـن روییـد. ایـن بـه سـبب  حمـار، آلودگـی شـّر آنـان را از 
کـه بـر بنـدگان سـتمی روا دارد. ایـن  دسـت خویـش انجـام دادنـد؛ و خداونـد چنـان نیسـت 
گفته انـد: »اسـام در مرحلـۀ پیدایـش، محّمـدی؛ و در مرحلـۀ  کـه  اسـت مقصـود از آن سـخن 

ماندگاری، حسینی است.«

م است که با دلیل و برهان تأیید می گردد؛ اّما ابن َکثیر و همانندانش 
ّ
این، حقیقتی مسل

که دارای روح اموی هستند، همواره با نسبت دادن دروغ ها به شیعیان حسین؟ع؟ و مّتهم 
گزنده، بر آن ها ستم می ورزند. کردنشان با سخنان 

امانت هـای اسـام  و  بـر دانـش  ابن َکثیـر  از جنایت هـای  بـود نمونه هایـی مختصـر   ایـن 
ی  که و که همۀ عیب ها و زشتی هایی را  و پوشاندن حقایق به دست او. ما را مجال نیست 
گر خواهیم که همه یا بیشینۀ سخنان باطل و برساخته   در البه الی کتابش نهاده، برشمریم و ا
و بی مایـه و نسـبت های سـاختگی او را بـه بی گناهـان، و دشـنام های درشـت و زشـتش بـه 
یـخ ایشـان، بـدون هیـچ توجیـه و بهانـه، و نیز سـتم ورزی اش  بـزرگان شـیعه در هنـگام بیـان تار
کتابـی ُپربـرگ  کـه وجـدان و عقـل سـلیم آن را زشـت می شـمارد، برشـمریم،   بـه آنـان، چنـدان 

یم. و بار از آن پدید آید؛ اّما بزرگوارانه بر آن برمی گذر
»و هـر کـس پـس از آن کـه راه راسـت هدایـت برایش پدیدار شـد، با پیامبر بـه مخالفت برخیزد و 

1. صخر نام ابوسفیان است. )ن.(

2. پسر امّیه و پدر ابوسفیان. )ن.(
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خ  راهـی جـز راه مؤمنـان در پیـش گیـرد، وی را بـدان سـو کـه روی کـرده، بگردانیـم و او را به دوز

درآوریم؛ و بد بازگشـتگاهی اسـت.« ]نساء/115[

گوید: امینی 

کتاب ها یافت می گردد. ما در  که در این  این بود نمونه هایی از سخنان پست و سست 

د ُپرحجم را می طلبد؛ بلکه تنها 
ّ
پی برشمردن همۀ این موارد نبودیم؛ زیرا این کار چندین مجل

با  که  کنیم  گاه  آ کینه توزی  و  دشمنی  عوامل  به  و  بیدار  را  اسالم  اّمت  وجدان  تا  خواستیم 

کین ورز با اهل بیت؟مهع؟ و پیروان اهل بیت درآمیخته است تا در مورد  روحّیات ستیزه جویان 

این فرقۀ بزرگ یعنی شیعۀ خاندان پیامبر، بر اثر فریفته شدن به آن آثار ُپرزرق و برق، به لغزش 

درنیفتند، چنان که آن تاخت و تاز کنندگان در عرصۀ باطل و گمراهی بدان درافتادند.

گاه شوند، می توانند دیگر رسوایی ها و گزافه ها  آن گاه که خوانندگان از این گرایش ایشان آ

که به برخی از آن چه نویسندگان  کنون ما را می سزد  و تهمت های دروغ آنان را نیز بجویند. ا

کورکورانه  که در تعّصب ورزِی  کسان  متأّخر از آن جماعت، آورده اند، اشاره نماییم؛ همان 

کرده و وحدت  که عقاید و آراء را پراکنده  قدم جای پای پیشینیانشان نهاده اند، تعّصبی 

کینه پدید آورده و در دل ها آتش دشمنی برافروخته و فتنه ها  گسیخته و در سینه ها  اّمت را 

کشانده و دِر  به بار آورده و مصیبت ها پدیدار ساخته و هر بدی و زشتی را به سوی این اّمت 

گشوده و نشان ننگ و رسوائی را ]به سان جامه ای[  کامل  پستی و حقارت را به رویش به طور 

که امروز برخی از دوستان با برخی دیگر به دشمنی افتاده اند،  گونه ای  بر ایشان پوشانده، به 

مگر تقواپیشگان!
کینه بیفکَند.« ]مائده/91[ »همانا شیطان می خواهد میان شما دشمنی و 

»و خدای به سرای صلح و سامت می خواند.« ]یونس/25[

کـه ایمـان آورده ایـد، همگـی در برابـر خدا تسـلیم شـوید و در پی گام های شـیطان  »ای کسـانی 

که او شـما را دشـمنی هویدا اسـت.« ]بقره/208[ مَروید 

کردند، چون وسوسـه ای از شـیطان به آنان رسـد، ]خدای را[ به  که پرهیزگاری  کسـانی  »همانا 

یاد آورند؛ پس آن گاه، بینایان باشـند.« ]اعراف/201[
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هشت( محاضرات تاریخ األمم اإلسالمّیه
کتابـی  بـه عنـوان  را  نویسـنده، آن  و  تألیـف شـیخ محّمـد خضـری اسـت  کتـاب  ایـن 

یخـی نگاشـته، اّمـا رفتـاری ]طبیعـی و[ سـاده در پیـش نگرفته و گرایش هـای اموی خویش  تار

کـه در هـر پیـچ و خمـی می تـازد و در هـر زمیـن فراخـی  را در آن نهـاده اسـت. پـس می بینیـد 

نقـل آن  بـه  بتـوان  کـه  یـخ اسـت  تار کتـاب  نـه  ی  کتـاب و ترتیـب،  ترکتـازی می کنـد! بدیـن 

کـرد؛ بلکـه آمیختـه ای از  کـه بتـوان بـه نقـد آن نظـر  کتابـی عقیدتـی اسـت  اعتمـاد نمـود و نـه 

ک را تیـره می کنـد و آرامـش را برهـم می زنـد. پـس سـزاوارتر  آشـوب و هیاهـو اسـت کـه فضـای پـا

کـه نظر خواننـدگان را به  ی بر گرداندیـم، اّمـا چـاره ای نبـود جـز آن  کـه از آن و غلط هایـش رو بـود 

اندکی از اشتباهات آن جلب نماییم.

یغ و افسـوس را  گویـد: »آن چه در یکـم( خضـری )محاضـرات تاریـخ األمـم اإلسـالمّیه: 67/2( 

بیشتر می کند، آن است که هدف از جنگ صّفین دستیابی به تثبیت مبنایی دینی یا زدودِن 

ستمی رسیده بر اّمت نبود و تنها هدف آن، یاری شخصی بر ضّد شخص دیگر بود. شیعیان 

علـی او را یـاری می کردنـد، زیـرا پسـرعموی رسـول خدا؟ص؟ و سـزاوارتریِن مردم بـرای زمامداری 

یـه او را یـاری می نمودنـد، زیـرا صاحـب حـق خون خواهـی عثمـان   اّمـت بـود؛ و هـواداران معاو

ی بود و می اندیشـیدند  یخته شـدۀ و و شایسـته ترین کس برای سـتاندن انتقام خوِن به سـتم ر

که به قاتالن عثمان پناه داده، شایسـته نیسـت.« که بیعت با کسـی 

کاش ایـن مـرد مبانـی دینـی را بـرای مـا تبییـن می نمـود تـا در تطبیـق آن بـا ایـن  پاسـخ: 

گوییـم: کـه چنیـن نکـرده،  جنـگ نظـر می کردیـم. حـال 

که جنگ و یاری یکدیگر، برای جاری سـاختن  کدام مبنای دینی اسـتوارتر از آن اسـت 

ستم پیشـگان،  بـا  تـا  فرمـود  امـر  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه  روز  آن  در  باشـد  رسـول خدا  فرمـان 

یـه، بجنگـد و اصحـاب خویـش را بـه یـاری علـی در چنـان روزی فرمـان داد1   یعنـی یـاران معاو

کتاب: 195-188/3� 1. بنگرید به: همین 
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کـه بـه نبـرد بـا علـی برخیزنـد؛ و فرمـود: »بـه زودی  کسـانی دانسـت  و وظیفـۀ آنـان را جهـاد بـا 

کـه بـا علـی می جنگنـد. پـاداش، جهـاد بـا ایشـان بـا خـدا  گروهـی خواهنـد آمـد  پـس از مـن، 

کـه نتوانـد بـا دسـتش بـا ایشـان بجنگـد، باید بـا زبانـش چنین کنـد؛ و هر کس  اسـت؛ پـس هـر 
بـا زبانـش نتوانـد، بایـد بـا قلبـش جهـاد نمایـد؛ و آن سـوی ایـن، چیـزی نیسـت.«1

کدام مبنای دینی استوارتر از آن است که انسان به یاری کسی برود که او را شایسته ترین 

گشوده است؟ که خود خضری نیز به این نکته زبان  فرد برای زمامداری می داند؛ چنان 

کـه رسـول خدا  بـه امیرالمؤمنیـن اسـت  یـاری رسـاندن  از  کـدام مبنـای دینـی اسـتوارتر 

بـا مـن اسـت.«2   در بـارۀ او و خانـدان و وابسـتگانش فرمـود: »جنگیـدن بـا شـما، جنگیـدن 

کـه تـو  بـر  گـروه ستم پیشـه بـا تـو می جنگـد، حـال آن  ی فرمـود: »ای علـی! بـه زودی  و نیـز بـه و

که آن روز تو را یاری نکند، از من نیسـت.«3؟ و آیا مسـلمانی را می رسـد  حق هسـتی؛ پس هر 

کـه پـس از شـنیدن سـخن پیامبـرش؟ص؟ از یـاری علی؟ع؟ بازبنشـیند؟

کـه پیامبـر امیـن آشـکارا  گـروه ستم پیشـه اسـت  کـدام مبنـای دینـی اسـتوارتر از نبـرد بـا 

گـروه ستم پیشـه می ُکشـد.«4 و نیـز روزی فرمـود:  گفـت: »تـو را  خطـاب بـه عّمـار، از آن سـخن 

فرامی خواَنـد  بهشـت  سـوی  بـه  را  ایشـان  ی  و می کشـد؛  ستم پیشـه  گـروه  را  او  عّمـار!  بـر   »آه 

ی را به جهّنم می خوانند.«5؟ و آنان و

کتـاب  کـه در همیـن  آورده انـد، چنـان  بـا ذکـر سـند  ابو ُنَعیـم  و  یـه  ابن  َمْرَدَو و  الکبیـر: 320/1[  ]المعجـم  َطَبرانـی  را  آن   .1
گذشـت.  )190/3(

کتاب: 336/1� 2. بنگرید به: همین 

کتاب: 193/3� 3. بنگرید به: همین 

کتاب: 329/1 و 331. سـیوطی )الخصائص الکبرٰی: 140/2 ]239/2[( گوید: »این حدیث متواتر  4. بنگرید به: همین 
اسـت و َده و انـدی از صحابـه آن را روایـت نموده انـد؛ چنـان کـه در کتـاب االحادیـث المتواتـره آن را تبییـن نمـوده ام.« در 

ـد نهـم از همیـن کتـاب، لفظ هـا و طریق هـای بیسـت و پنج گانـۀ این حدیـث را می آوریم.
ّ
مجل

لدّنّیـة: 366/1( گویـد: »این روایت را بخاری ]صحیح البخـاری: 172/1[ در برخی از 
ّ
5. عالمـه ُزرقانـی )شـرح المواهـب ال

یخ األمم  نسـخ آن؛ و مسـلم ]صحیح مسـلم: 431/5[؛ ِترِمذی ]سـنن الترمذی: 628/6[؛ و جز آنان آورده اند.« نیز در تار
و الملـوِک طبری )357/11 ]59/10[( یافت گردد.
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و کـدام مبنـای دینـی اسـتوارتر از نبـرد زیـر پرچـم خلیفـۀ وقت اسـت که اهل حـّل و عقد با 

وی بیعـت نموده انـد و آن بیعـت نـزد کسـی کـه خالفـت را بر پایۀ گزینش مردم می داند، شـرایط 

که آن را تنها بر اساس نص می داند، دارای نّص آشکار و متواتر است؟  کسی  کامل دارد؛ و نزد 

و مقتضـای طبیعـی چنیـن حالتـی آن اسـت کـه هـر کـس بـر وی شـوریده، بـر امـام زمانۀ خویش 

شـورش نمـوده و بـر وی تجـاوز و سـتم کـرده و بـه تصریـح روشـن قـرآن، نبـرد با وی واجب اسـت: 

گر یکـی از آن دو بر دیگری سـتم و  گـر دو گـروه از مؤمنـان بـا هـم کارزار کننـد، میانشـان آشـتی دهیـد. پـس ا »و ا

تجـاوز کنـد، بـا آن کـه سـتم و تجـاوز می کند، بجنگید تـا به فرمان خـدای بازگـردد.« ]حجرات/9[

کیان  یه بر  کسی چون معاو که  کدام ستم بر اّمت، بزرگ تر از این بود  کاش می دانستم 

که نه به نّص و نه با بیعت از  یاست مسلمانان زورمندانه چیره شود و خالفتی را  اسالم، و ر

ی نبود، از آِن خویش نمود! بر  که بیعتشان خلیفه را تعیین می کند، از آِن و کسانی  جانب 

یه خلیفه باشد، نه اجماعی فراهم آمد و نه شورا یا وصّیتی آن را الزم ساخت.  که معاو این 

ی سپاه  که خود و گر نگوییم  ی پردازد؛ ا او عهده دار خون عثمان نیز نبود تا به خون خواهی و

کشته شد. نیز  تا او  ید  کوتاهی ورز را به تأخیر واداشت و در یاری عثمان سنگینی و  شام 

ی را بر راه صواب بدارد؛  پیشینه ای در اسالم نداشت تا او را شرافت بخشد؛ و نه دانشی تا و

همان  ی  و خالفت  که  نبود  این  جز  بازدارد.  شهوت ها  در  افتادن  از  را  او  تا  تقوایی  نه  و 

ی سپرده  گیرد و همۀ اختیارها به و که او خواهان آن شد تا زمام ها را در دست  پادشاهی بود 

و  رعدآسا  ِک[  ]هولنا تهدیدهای  سایۀ  در  نیز  سرانجام  و  گردد؛  چیره  اّمت  کار  بر  و  شود 

و اصالح، بسیار  از دین  که  آن  این مقصود رسید، حال  به  به چشم می آمد،  تطمیع هایی 

یخته شده و شریعت های  فاصله داشت. پس تخت پادشاهی خویش را در میان خون های ر

کار بس زشت و شّری  گر او را هیچ  گمراه گر استوار نمود؛ و ا حرمت شکسته شده و فتنه های 

ی  کردن یزید بدکاره بر اّمت، با تهدید و تطمیع، نبود، همین در ستم ورزی و جز جانشین 

ک و زدوده شود. گسترۀ اسالم و سرزمین های مسلمانان، پا کفایت می کرد و واجب بود تا از 

یـه؛ بـدون هیـچ  گویـد: »اّمـا معاو دوم( خضـری )محاضـرات تاریـخ األمـم اإلسـالمّیه: 67/2( 
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کـه فرزنـد ابوسـفیان بـن حـرب  ی خویشـتن را بزرگـی از بـزرگان قریـش می شـمْرد؛ چـرا  تردیـد، و
بـزرگ قریـش بـود ، و نیـز بزرگ تریـِن فرزنـداِن امّیـة بـن عبدشـمس بـن عبدمنـاف ]در آن زمـان[ 
کـه علـی نیـز ]در آن هنگام[بزرگ تریـِن فرزنـدان هاشـم بـن عبدمنـاف  شـمرده می شـد، چنـان 

بـه شـمار می آمـد؛ پـس آن دو از لحـاظ واالیـی نسـب، بـا هـم برابـر بودنـد.«

کـه در  کـه عنصـر نبـّوت و پیونـد خویشـاوندی مقّدسـی را  کودنـی  گویـم بـه  پاسـخ: چـه 
ی بـه  کیـزه، از پیامبـری بـه وصّیـی و از او بـه ولّیـی و از و ک و رِحم هـای پا میـان ُصلب هـای پـا
ی بـه وصّیش، دارندۀ  حکیمـی شـرافتمند منتقـل گشـته تـا به واپسـیِن پیامبران رسـیده و از و
کبـری انتقـال یافتـه، همسـان بـا عنصـر عبدشمسـی می شـماَرد و آن دو را در واالیـی   والیـت 
درخـت  درخـت:  دو  ایـن  میـان  اسـت  فاصلـه  بسـیار  چـه  می دانـد؟  هماننـد  شـرافت،  و 
کـه از  ک و پلیـد  کـه تنـه اش اسـتوار و شـاخه اش در آسـمان اسـت؛ و درختـی ناپـا کیـزه ای  پا
ی زمیـن برکنـده شـده و آن را هیـچ قـراری نیسـت! و چـه بسـیار دورنـد ایـن دو درخـت:  رو
یتـون؛ و درخـت لعنـت شـده در قـرآن1 _ بـه تأویـِل پیامبـر اعظـم2 _ و هیـچ دو  درخـت مبـارک ز
کـه مقصـود از درخـت لعنت شـده، همین هـا هسـتند؛ چنان که  تنـی بـا هـم اختـالف ندارنـد 

در تاریخ األمم و الملوِک طبری )356/11( آمده است.

کـه پیامبر اعظم می فرماید )؟(: »همانا  چگونـه ایـن مـرد، آن دو را برابـر می بیند؛ حال آن 
خداونـد از میـان فرزنـدان آدم، عـرب را برگزیـد؛ و از عـرب، ُمَضـر را؛ و از مضـر، قریـش را؛ و از 

قریـش، بنی هاشـم را؛ و مـرا از میـان بنی هاشـم برگزیـد.«3

زندگـی  طـول  در  رسـول خدا؟ص؟  کـه  آن  حـال  می بینـد؛  یکسـان  را  دو  آن  چگونـه  ی  و

1. اسراء/60�

یـخ بغـداد خطیـب )343/3(؛ الجامـع ألحـکام القـرآِن ُقْرُطبـی  یـخ األمـم و الملـوِک طبـری )356/11 ]58/10[(؛ تار 2. تار
)286/10 ]183/10[(؛ غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـاِن نیشـابوری )55/15( در حاشـیۀ جامـع البیـان عـن تأویـل آی 

القـرآِن طبری.

کسـان آن را بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد: بیهقـی ]الّسـنن: 134/7[؛ ابن  َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال:  3. ایـن 
کر ]تاریخ مدینة دمشـق: 45/5[. بنگرید بـه: َکْنُز الُعّمال:  246/7[؛ حکیـم ]نـوادر االصـول: 332/1[؛ َطَبرانـی؛ ابن عسـا

�]43/12[  204/6
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کـه در خـواب  خویـش، از میوه هـای ایـن درخـت لعنـت شـده در رنـج و انـدوه بـود و از روزی 

کـه اینـان، همچـون میمون هـا و خـوکان، بـر منبرش می جهنـد، خندان دیده نشـد1؟ پس  دیـد 

کـه بـه تـو نمایاندیـم جـز آزمایشـی بـرای مـردم  کـه خداونـد وحـی فرسـتاد: »و آن خوابـی را  ایـن جـا بـود 

قـرار ندادیـم.« ]اسـراء/60[

کـه بنـدگان  کسـانند  کـه بنی امّیـه همـان  ی چگونـه آن دو را برابـر می شـمارد، حـال آن  و

خـدا را بـه بردگـی گرفتنـد و مـال خداونـد را در میـان خویـش بخشـش و دهـش کردند و کتاب 

)الّنـزاع  داد؟  خبـر  بـدان  امیـن  راسـتگوی  پیامبـر  کـه  چنـان  سـاختند؛  نیرنـگ  مایـۀ  را   خـدا 

و الّتخاصم: ص52 و 54 ]ص81[؛ الخصائص الکبرٰی: 118/2 ]200/2[(

که او ننگ و مایۀ رسوایی قریش  ی ابوسفیان را بزرِگ قریش می داند، حال آن  چگونه و

کن!  ی شده را لعنت  بود و به تصریح پیامبر اعظم، لعنت شده بود: »بارخدایا! پیرو و پیرو

که ابوسفیان و همراهش  کاِر این سینه قوزی با تو باد!«2 و این سخن را روزی فرمود  بارخدایا! 

جلودار  »بارخدایا!  است:  شده  لعنت  پیامبر،  سخن  این  در  ی  و نیز  و  دید.  را  یه   معاو

که پیامبر به ابوسفیان نگریست، حال آن  و مرکب ران و سواره را لعنت کن!« و آن، روزی بود 

یه و برادرش بودند: یکی جلودار و دیگری مرکب ران. ی سواره بود و همراهش معاو که و

طبری:  الملوِک  و  األمم  تاریخ  220[؛  و  ]ص218  و 248  ص244  بن   ُمزاِحم:  َنصر  صّفیِن  )کتاب 

)]58/10[ 357/11

ی ابوسـفیان را بـزرگ قریـش و همسـان شـیخ األبطـح ]= ابوطالـب[ می دانـد،  چگونـه و

الملـوِک طبـری )356/11  و  یـخ األمـم  تار القـرآِن طبـری )77/15 ]مـج9/ج112/15[(؛  تأویـل آی  البیـان عـن  1. جامـع 

یـخ بغـداد خطیـب )44/9 و 280/8(؛ تفسـیر نیشـابوری در حاشـیۀ جامـع البیـان عـن تأویـل آی القـرآِن  ]58/10[(؛ تار

]ص79[(؛  )ص52  الّتخاصـم  و  الّنـزاع  ]183/10[(؛   283/10( ُقْرُطبـی  القـرآِن  ألحـکام  الجامـع  )55/15(؛  طبـری 

کم و بیهقی؛ تفسـیر الخازن  ُاْسـدالغابه )14/2( از طریـق ِترِمـذی؛ الخصائـص الکبـرٰی )118/2 ]200/2[( از ِترِمـذی و حا

�)]169/3[  177/3(

که مقصود معاویه است. گوید  2. َبراء بن عازب 
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کـه علقمـه در بـارۀ او چنیـن سـروده اسـت )؟(: حـال آن 
گروه مسلمانان نبود؛ و پیش از او، ابوسفیان همانند 

کشته شدن، به خاف میلش در دین خویش نفاق ورزید. بلکه از بیم 

خ! )کتاب صّفین: ص219 ]ص195[( لعنت بر صغر و پیروانش در آتش زبانه کش دوز

کاش خضری این سخن َمْقریزی )الّنزاع و الّتخاصم: ص28 ]ص52[( را می خواْند:

کـه در نبـرد احـد، بـا رسـول خدا؟ص؟  کـس بـود  »ابوسـفیان فرمانـده احـزاب بـود و همـان 

جنگیـد و هفتـاد تـن از مهاجـران و انصـار را کـه برگزیـدگاِن اصحـاب پیامبـر بودند، کشـت؛ از 

لـب بـن هاشـم. و نیـز در نبـرد خنـدق بـا رسـول خدا؟ص؟  جملـه شـیر خـدا، حمـزة بـن عبدالُمّطَ

 بـه جنـگ برخاسـت و بـه او نوشـت: ›بـه نامـت بارخدایـا! سـوگند می خـورم بـه الت و عـّزی 

یشـه ات را برکنم؛ پـس می بینمت که در  کـه بـه سـویت روان گشـتم تـا ر و سـاف و نائلـه و هبـل 

یارویـی بـا مـن را دوسـت نمـی داری؛ و تـو را از مـن روزی ]در پیـش[  گرفتـه ای و رو خنـدق پنـاه 

اسـت ماننـد روز احد.

بـرای  َکْعـب؟ضر؟  بـن  ُاَبـّی  را  آن  و  فرسـتاد  جشـمی  ابوسـلمۀ  همـراه  را  نامـه  ایـن  ی  و

پیامبـر؟ص؟ خواْنـد و رسـول خدا؟ص؟ در پاسـخش نوشـت: ›هرآینـه نامـه ات بـه مـن رسـید. ای 

 احمـق و نابخـرِد بنی غالـب! شـیطان بسـیار فریبگـر از دیربـاز تـو را دربـارۀ خـدا فریفتـه اسـت 

کار را از آِن مـا  و بـه زودی خداونـد میـان تـو و خواسـته ات فاصلـه خواهـد افکْنـد و سـرانجاِم 

کـه در آن، الت و عـّزی و سـاف و نائلـه  خواهـد سـاخت و هرآینـه روزی بـر تـو فراخواهـد رسـید 

و هبل را خواهم شکست؛ ای نابخرِد بنی غالب!‹

ابوســفیان همواره به دشــمنی و ســتیز با خدا و رســولش ادامه داد تا آن که رســول خدا؟مص؟ 

لــب؟ضر؟ او را پشــت خویــش بــر  بــرای فتــح مّکــه رهســپار گشــت. پــس عّبــاس بــن عبدالُمّطَ

مرکــب نشــانید و نــزد رســول خدا؟مص؟ آوْرد؛ چــرا کــه در روزگار جاهلّیــت، او دوســت و همدمــش 

بــود. پــس چــون وی را نــزد رســول خدا؟مص؟ آوْرد، از ایشــان خواســت تــا امانــش دهــد. آن گاه 

ــو را هنــگاِم  ــا ت ــو ای ابوســفیان! آی ــر ت کــه رســول خدا؟ص؟ ابوســفیان را دیــد، بــه وی فرمــود: ›وای ب

253/3

)356(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 382

ــاد؛ چقــدر  ــو ب ــدر و مــادرم فــدای ت ــی معبــودی جــز اهلل نیســت؟‹ گفــت: ›پ آن نرســیده کــه بدان

خویشــاوندنواز  و  احســان کننــده و بزرگــواری! بــه خــدا ســوگند! بــه ایــن اندیشــه افتــاده ام کــه اگــر 

همــراه اهلل، خدایــی بــود، قــدری بــه کار مــن می آمــد.‹ پیامبــر فرمــود: ›ای ابوســفیان! آیــا تــو را 

ــو  ــا مــن رســول خدا هســتم؟‹ گفــت: ›پــدر و مــادرم فــدای ت هنــگاِم آن نرســیده کــه بدانــی همان

بــاد؛ چقــدر خویشــاوند نواز  و احســان کننده و بزرگــواری! اّمــا در بــارۀ ایــن مطلــب، در درونــم 

تردیــدی می گــذرد.‹ ابن عّبــاس بــه وی گفــت: ›وای بــر تــو! پیــش از آن کــه گردنــت زده شــود، بــه 

حــق گواهــی ده!‹ پــس ابوســفیان شــهادت داد و اســالم آوْرد.

بـودن  نیکـو  در بـارۀ  اسـت.  چنیـن  ی  و آوردن  اسـالم  ماجـرای  می بینیـد،  کـه  چنـان 

رسـول خدا؟ص؟  بـا  ُحَنیـن،  در  ی  کـه و گفته انـد  برخـی  اسـت.  اختـالف شـده  نیـز  اسـالمش 

همـراه بـود و تیرهـای فال زنـی اش را بـا خـود آورده، بدان هـا تفـأل مـی زد؛ و پناهـگاه منافقـان 

کـه او را در نبـرد  بـود؛ و در جاهلّیـت، خـدا را انـکار می کـرد. نیـز در خبـر عبـداهلل بـن زبیـر آمـده 

کـه چـون رومیـان چیرگـی می یافتنـد، ابوسـفیان می گفـت: ›بـاز پیـش آییـد ای  یرمـوک دیـد 

ابوسـفیان می گفـت: پـس می راندنـد،  را  رومیـان  پـس چـون مسـلمانان  رومیـان!‹ 
کرده شود، از آنان نمانده است!1 که یاد  کسی  بنی اصفِر پادشاهان، پادشاهان روم، 

گفـت، ماجـرا را بـا پـدرش در میـان  کـه ابوسـفیان ایـن سـخنان را  ابن زبیـر همـان هنـگام 

گفـت: ›خداونـد ابوسـفیان را  نهـاد و چـون خداونـد فتـح را نصیـب مسـلمانان فرمـود، زبیـر 

کـه جـز از نفـاق خـودداری نمی کنـد! آیـا مـا بهتـر از رومیـان نیسـتیم؟‹ بکشـد 

کـه ابوبکـر؟ضر؟ حـج  مدائنـی، از ابوزکرّیـا عجالنـی، از ابو حـاِزم، از ابوهریـره روایـت نمـوده 

ی بود. پس ابوبکر با ابوسـفیان سـخن گفـت و صدایش را  گـزاْرد و ابوسـفیان بـن حـرب نیـز بـا و

ی گفت: ›ای ابوبکر! صدایـت را نزد ابن حرب پایین  کـرد. ابوُقحاَفـه ]= پـدر ابوبکـر[ به و بلنـد 

کـه  گفـت: ›ای ابوُقحاَفـه! همانـا خداونـد بـا اسـالم، خانه هایـی را بنیـان نمـود  آور.‹ ابوبکـر 

1. این بیت در زمرۀ بیت هایی از ُنعمان بن امرئ القیس است.
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کـه در جاهلّیـت بنیان نهاده  پیش تـر سـاخته نشـده بـود؛ و بـا آن خانه هایـی را ویران سـاخت 

شده بود؛ و خانۀ ابوسفیان از ویران شده ها است.‹«

بـه فتنه گـری پرداخـت و می گفـت:  نیـز ابوسـفیان  ابوبکـر بیعـت شـد،  بـا  کـه  هنگامـی 

کـه جـز خـون آن را فرونمی نشـاَند. ای خانـدان عبدمنـاف! ابوبکـر در  »همانـا غبـاری می بینـم 

فرمانروایـی شـما چـه جایگاهـی دارد؟ کجاینـد آن دو ضعیف انگاشـته شـده؛ کجایند آن دو 

کـه در فروتریـن قبیلـۀ قریـش قـرار  خـوار شـده، علـی و عّبـاس؟ خالفـت را چـه شـده اسـت 

کنـم؛ پـس بـه  گفـت: »دسـتت را بگشـای تـا بـا تـو بیعـت  ی بـه علـی  گرفتـه اسـت؟« سـپس و

گردانـم.« علـی؟ع؟ از  گـر خواهـی، مدینـه را بـر ضـّد ابوبکـر، پـر از پیـاده و سـواره  خـدا سـوگند! ا

پذیرش پیشنهادش سر باززد. ابوسفیان این شعر متلّمس1 را به مناسبت برخواند:
کـه برایـش خواهنـد، جـز دو ذلیـل و فرومایـه تـن ندهنـد: یکـی االِغ  بـه ایـن خّفـت و خـواری 

قبیلـه و دیگـری میـخ خیمـه؛

کوبنـد و[  کنـاری[ بسـته شـده اسـت؛ و ایـن یـک ]بـر سـرش  آن یـک بـا تکـه طنابـی فرسـوده ]در 

سـرش شـکافته شـود و هیـچ کـس برایـش نگریـد.

کار، چیـــزی جـــز  ـــا ایـــن  کـــرد و فرمـــود: »بـــه خـــدا ســـوگند! ب ـــا او درشـــتی و پرخـــاش  علـــی ب

کـــه بـــرای اســـالم بدخواهـــی  فتنـــه اراده نکـــرده ای؛ بـــه خـــدا ســـوگند! همانـــا دیرزمانـــی اســـت 

ــر: 135/2  ــِخ ابن اثیـ یـ ــی التار ــل فـ ــت.« )الکامـ ــاز نیسـ ــو نیـ ــدرز تـ ــوزی و انـ ــه دلسـ ــا را بـ ــی؛ مـ می کنـ

ــد: ــن می خواْنـ ــده و چنیـ ــردش درآمـ گـ ــه  ــه بـ ــای مدینـ کوچه هـ ــفیان در  ــپس ابوسـ ]11/2[(. سـ

کننـد، به ویـژه قبیلـۀ تیـم بـن مـّره  کـه دیگـران در خافـت شـما طمـع  ای بنی هاشـم! مگذاریـد 

یا َعـدّی!

کسی مگر ابوالحسن، علی، شایستۀ آن نباشد. کار خافت جز در شما و به سوی شما نیست و 

یـان آور انجام می دهد.  عمـر بـه ابوبکـر گفـت: »همانا این از سـفر بازگشـته و کاری شـّر و ز

هرآینـه پیامبـر؟ص؟ نیـز بـرای اسـالم، دل او را بـه دسـت مـی آوْرد. پس هر چه از زکات در دسـت 

کتـاب الّشـعر و الّشـعراء از ابن ُقَتیبـه ]ص99[؛  کـه شـرح حالـش در   1. وی جریـر بـن عبدالمسـیح از بنی ضبیعـه اسـت 
و معجم الّشعراء آمده است.
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گفته است: »یکی از انتقادهای مردم از  نیز وی )محاضرات تاریخ األمم اإلسالمّیه: 120/2( 

معاویه آن است که پسرش را به خالفت برگماشت و بدین سان، در اسالم، سّنت پادشاهِی 

منحصر در یک خانوادۀ معّین را برنهاد، آن هم پس از این که مبنای انتخاب خلیفه، شورا و 

به  اوقات،  بیشینۀ  در  معاویه  برنهادۀ  روش  که  آنند  بر  اینان  بود.  قریش  عموم  میان  از  گزینش 

انتخاب کسی می انجامد که برتر و شایسته تر از دیگران نیست و رفاه و خوش گذرانی در خاندان 

ت ها و نیز برتری جویی بر سایِر مردم را سبب می گردد.
ّ

خالفت و غرق شدن آنان در شهوت ها و لذ

گریزناپذیـر  کاری  کـه ایـن خالفـت انحصـاری،  اّمـا دیـدگاه مـا در ایـن زمینـه آن اسـت 

بایـد صـورت  بـرای حفـظ پیونـد و وحدتشـان  و  بـه مصلحـت مسـلمانان  و  کـه ناچـار  بـوده 

گسـترده تر  انتخـاب می شـود  از میـان آن هـا  کـه خالفـت  کسـانی  می پذیرفـت. هرچـه دایـرۀ 

کشـور اسـالمی و سـختِی  گـر پهنـاورِی  باشـد، شـماِر نامزدهـای خالفـت افـزون می گـردد و ا

بـدان  نیـز  را  خلیفـه  انتخـاب  بـرای  معّیـن  گروهـی  نبـوِد  و  مختلـف  مناطـق  میـان  ارتبـاط 

کـه بـا وجـود برتـری  گشـت. مـا می بینیـم  گریزناپذیـر خواهـد  بیفزاییـم، پدیـد آمـدن اختـالف 

خانـدان عبدمنـاف بـر سـایر قریـش و بـه رسـمّیت شـناختن ایـن برتـری؛ از سـوی مـردم و نیـز با 

کار خالفـت بـه  گروهـی انـدک از قریـش بـود، بـاز آنـان در  کـه خـوِد ایـن خانـدان دربردارنـدۀ  آن 

بـه  گـر مـردم  کـت افکندنـد. پـس ا رقابـت و مسـابقه میـان خـود پرداختنـد و اّمـت را بـه هال

گـردن می نهادنـد و آن هـا را شایسـتۀ حکمرانـی  خاندانـی رضایـت داده، بـه فرمانبـری از آنـان 

کار بود. می شمردند، برای حفظ وحدت مسلمانان بهترین 

کـه  یـه در سـپردن خالفـت بـه پسـرش، شـیعیان هسـتند؛ بـا آن  بزرگ تریـن منتقـدان معاو

ی  خـوِد ایشـان والیـت امـر را در خانـدان علـی منحصـر می داننـد و خالفـت را میـان پسـران و

کـه پـدر بـرای پسـر  بـر جـای می نهـد؛ و بنی عّبـاس نیز، خـود، بر همین شـیوه  جـاری می سـازند 

راه سـپردند.«

بـه  کسـی را  کـه  بـه ِصـرِف آن اسـت  نـه  انتقـاد می نمایـد،  یـه  کـه از معاو کسـی  پاسـخ: 
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ی بیعـت نمـود.  کـرد و ابوسـفیان خشـنود شـد و بـا و گـذار!« ابوبکـر چنیـن  او اسـت، بـه او وا

)الِعقـد الفریـد: 249/2 ]85/4[(

کـه در نامـه ای  کـرده بـود؛ آن جـا  یـه نیـز ایـن اندیشـه را بیـان  پیـش از خضـری، خـوِد معاو

بـه علـی امیرالمؤمنیـن نوشـت: »مـا همـه فرزنـدان عبدمنـاف هسـتیم و برخـی از مـا را بر برخی 

ی فرمود: »آری به زندگانی ام سـوگند!  دیگـر برتـری ای نیسـت.« پـس امیرالمؤمنیـن در پاسـخ و

لـب  اّمـا امّیـه همچـون هاشـم نیسـت؛ حـرب ماننـد عبدالُمّطَ مـا پسـران یـک پـدر هسـتیم؛ 

نیسـت؛ ابوسـفیان به ابوطالب شـباهت ندارد؛ مهاجر همانند آزاد شـده پس از فتح نیسـت؛ 

کـه او را بـه پـدر چسـبانده اند؛  کـه نسـب خالـص و روشـن دارد، همسـان کسـی نیسـت  کسـی 

برحـق هماننـِد برباطـل نیسـت؛ مؤمـن همچـون خیانت پیشـه نباشـد؛ و بـد فرزنـدی اسـت آن 

کنـد که در آتش جهّنـم فروافتاده اند. و افـزون بر این، فضیلت  ی  کـه از پیشـینیانی پیـرو کـس 

نبّوت نیز در خاندان ما است.«

ُمروج  ]104/1[؛  السیاسه: 100/1  و  اإلمامة  و 539 ]ص471[؛  ابن   ُمزاِحم: ص538  )کتاب صّفیِن 

هب: 61/2 ]23/3[؛ نهج البالغه: 12/2 ]ص375[؛ شرح  نهج البالغه  تألیف  ابن  ابی الحدید:424/3 
ّ

الذ

]117/15[؛ ربیع األبراِر زَمْخَشری: باب66 ]470/3[(

گوید: امینی 
که پیش از آنان بودند، بدیشان نرسیده است؟«.]توبه/70[ کسانی  »آیا خبر 

که شما از آن رویگردانید.«]ص/67 و 68[ »بگو: آن خبری بزرگ است 

ــرای  ــه ب ی ــد: »اندیشــۀ معاو گوی ــخ األمــم اإلســالمّیه: 119/2(  ســوم( خضــری )محاضــرات تاری

کــه قاعــده ای بــرای انتخــاب  انتخــاب جانشــین پــس از خویــش، نیکــو و زیبــا بــود. مــادام 

گــردد، تعییــن  کــه در ایــن زمینــه بــه آنــان رجــوع  خلفــا برنهــاده نشــده و اهــل حــّل و عقــد 

کــه خلیفــه، ولی عهــد خویــش را  کــرد، آن اســت  کــه تــوان  کاری  نگشــته باشــند، بهتریــن 

کــه شــّرش بــرای اّمــت،  کــه ایــن روش، اختــالف را دور می کنــد  پیــش از مرگــش برگزینــد؛ چــرا 

یدِن پیشــوای آن اســت.« بیــش از ســتم ورز
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گفته است: »یکی از انتقادهای مردم از  نیز وی )محاضرات تاریخ األمم اإلسالمّیه: 120/2( 

معاویه آن است که پسرش را به خالفت برگماشت و بدین سان، در اسالم، سّنت پادشاهِی 

منحصر در یک خانوادۀ معّین را برنهاد، آن هم پس از این که مبنای انتخاب خلیفه، شورا و 

به  اوقات،  بیشینۀ  در  معاویه  برنهادۀ  روش  که  آنند  بر  اینان  بود.  قریش  عموم  میان  از  گزینش 

انتخاب کسی می انجامد که برتر و شایسته تر از دیگران نیست و رفاه و خوش گذرانی در خاندان 

ت ها و نیز برتری جویی بر سایِر مردم را سبب می گردد.
ّ

خالفت و غرق شدن آنان در شهوت ها و لذ

گریزناپذیـر  کاری  کـه ایـن خالفـت انحصـاری،  اّمـا دیـدگاه مـا در ایـن زمینـه آن اسـت 

بایـد صـورت  بـرای حفـظ پیونـد و وحدتشـان  و  بـه مصلحـت مسـلمانان  و  کـه ناچـار  بـوده 

گسـترده تر  انتخـاب می شـود  از میـان آن هـا  کـه خالفـت  کسـانی  می پذیرفـت. هرچـه دایـرۀ 

کشـور اسـالمی و سـختِی  گـر پهنـاورِی  باشـد، شـماِر نامزدهـای خالفـت افـزون می گـردد و ا

بـدان  نیـز  را  خلیفـه  انتخـاب  بـرای  معّیـن  گروهـی  نبـوِد  و  مختلـف  مناطـق  میـان  ارتبـاط 

کـه بـا وجـود برتـری  گشـت. مـا می بینیـم  گریزناپذیـر خواهـد  بیفزاییـم، پدیـد آمـدن اختـالف 

خانـدان عبدمنـاف بـر سـایر قریـش و بـه رسـمّیت شـناختن ایـن برتـری؛ از سـوی مـردم و نیـز با 

کار خالفـت بـه  گروهـی انـدک از قریـش بـود، بـاز آنـان در  کـه خـوِد ایـن خانـدان دربردارنـدۀ  آن 

بـه  گـر مـردم  کـت افکندنـد. پـس ا رقابـت و مسـابقه میـان خـود پرداختنـد و اّمـت را بـه هال

گـردن می نهادنـد و آن هـا را شایسـتۀ حکمرانـی  خاندانـی رضایـت داده، بـه فرمانبـری از آنـان 

کار بود. می شمردند، برای حفظ وحدت مسلمانان بهترین 

کـه  یـه در سـپردن خالفـت بـه پسـرش، شـیعیان هسـتند؛ بـا آن  بزرگ تریـن منتقـدان معاو

ی  خـوِد ایشـان والیـت امـر را در خانـدان علـی منحصـر می داننـد و خالفـت را میـان پسـران و

کـه پـدر بـرای پسـر  بـر جـای می نهـد؛ و بنی عّبـاس نیز، خـود، بر همین شـیوه  جـاری می سـازند 

راه سـپردند.«

بـه  کسـی را  کـه  بـه ِصـرِف آن اسـت  نـه  انتقـاد می نمایـد،  یـه  کـه از معاو کسـی  پاسـخ: 
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اسـت: جهـت  دو  از  بلکـه  برگزیـده؛  خالفـت 

1. او شایستۀ آن نبود که در این زمینه به تنهایی تصمیم گیرد؛ زیرا چنان که امیرالمؤمنین 

در  راستین  پیشینه ای  و  نداده  قرار  در دین  او سابقه ای  برای  فرمود، خداوند؟زع؟  در سخنی 

از همین احزاِب  آزادشده ای؛ در حزبی  فرزنِد  بود  از فتح مّکه  آزادشده ای پس  اسالم ندارد؛ 

]ستیزه گر با اسالم[ بود؛ و خود و پدرش همواره با خداوند؟زع؟ و رسولش؟ص؟ و مسلمانان دشمنی 

می نمودند تا آن گاه که با بی رغبتی در اسالم درآمدند. )تاریخ األمم و الملوِک طبری: 4/6 ]8/5[( 

که ابوبکر را به خالفت  که در میان اّمت، اهل حّل و عقد یافت می شدند  این در حالی بود 

برگزیدند و سپس به سفارش ابوبکر، با خالفت عمر سازگاری نمودند و آن را پذیرفتند و با اهل 

شورا در بارۀ خالفت عثمان به اجماع رسیدند و نیز با میل و خواهش خویش، بر بیعت با موالی 

و  شد  واجب  اطاعتش  و  گشت  برقرار  وی  خالفت  و  شدند  همداستان  امیرالمؤمنین،  ما، 

بیعتش بر معاویه الزم آمد. همین کسان یا خود موجود بودند و یا همانندانشان یافت می شد و 

گرفتند و از آن بازش  که این قرارداد شوِم ]سپردن خالفت به یزید[ را از وی ایراد  همانان بودند 

داشتند.

که او پس از خویش برگزید، شایسـته نبود؛ و فردی بی  شـرم و بی بند و بار و در  کسـی   .2

کرده بود. کفر و بی دینی پیشـه  که آشـکارا  گر نگوییم  فسـق و فجوِر آشـکار بود؛ ا

کـه ایـن افـراد  گـر مقصـودش آن اسـت  گزینـش خلیفـه؛ ا اّمـا تعییـن نکـردِن شایسـتگاِن 

کـه در آغـاز، در پایتخـت اسـالم، مدینـۀ  کسـانی  مشـّخص نبودنـد، دروغـی بـزرگ اسـت؛ زیـرا 

بودنـد  عقـد  و  حـّل  اهـل  گرفتنـد،  عهـده  بـر  را  خلیفـه  تعییـن  و  می بردنـد  سـر  بـه   منـّوره، 

کـه درگذشـته بودنـد، اوضـاع   و بیشترشـان تـا همیـن زمـان حضـور داشـتند و برخـی از ایشـان 

و احوال پس از ایشـان، زمینۀ انتخاب کسـانی را که جایگزینشـان شـوند، فراهم آورده بود. پس 

گر در آغاز گزینش خلیفه، انتخاب به اینان واگذار شـده بود، هرگاه خالفت دسـت به دسـت  ا

کـه بـدون رضایـت آنـان، بـه  کار بـه اینـان سـپرده می شـد و کسـی را حـِقّ آن نبـود  شـود، نیـز بایـد 
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کسان را اوضاع و احوال و وضعّیت پیرامون ایشان معّین می نماید  تعیین خلیفه بپردازد. این 

گـر مقصـودش ایـن باشـد کـه اهـل حـّل و عقـد، خلیفـۀ پس از  و نـه نّصـی از کتـاب یـا سـّنت. و ا

معاویـه را تعییـن ننمـوده بودنـد، بایـد گفـت کـه زمـان تعییـن خلیفـه هنگام مـرگ وی بـوده و نه 

که هنگام انتخاب خلیفه، شایسـته می شـمرند، پیشـتر در نظر  کسـی را  گاه  پیش از آن. آری؛ 

می گرفتنـد. معاویـه از کجـا می دانسـت کـه هنگام مرگش، اهل حّل و عقد امِر سرپرسـتی اّمت 

را رهـا خواهنـد کـرد ]و در انتخـاب خلیفـه سسـتی خواهنـد نمـود[ و چرا بدون رضایت ایشـان، 

بـه تنهایـی خلیفـه را برگزیـد و چـرا شـماری از آنـان را بـا تهدیـد و شـماری دیگـر را بـا تطمیـع، بـه 

کـه بـرای اّمـت،  پذیـرش ایـن انتخـاب وادار نمـود؟ ایـن انتخـاب او چـه هنـگام آن اختالفـی را 

بدتـر بـود، دور نمـود؛ حـال آن کـه در جامعـۀ مسـلمانان، گروه هایـی از ایـن کار ایـراد گرفتنـد و او 

نیـز  انـدک  جماعتـی  و  می نمودنـد  انتقـاد  وی  از  دسـته هایی  و  می کردنـد  نهـی  آن  از  را 

ناخشنودی شـان را پنهـان نمـوده، از بیـم واکنـش وی، آن را آشـکار نمی کردنـد؟ آری؛ در ایـن 

کیسـه های  کـه رضایـت مخلـوق را بـه خشـم خالـق خریدنـد و  میـان، مردمـی پسـت نیـز بودنـد 

سیم و زر، آنان را نابینا ساخت و خشنودی خود را اعالن نمودند!

گزینش جانشین پس از خود، فکری درست و زیبا بود، پس چرا ]به اّدعای  گر اندیشۀ  ا

گزنِد  و  شّر  و  نکرد  اقدام  بدان  وفاتش،  زمان  شدن  نزدیک  هنگام  رسول خدا؟ص؟  اینان[ 

اختالف را از اّمتش فرونُشست و اجازه داد تا دیگ های اختالف تا امروز در جوشش باشد؟ 

ی فردی معّین از اّمت خویش را به خالفِت پس از خود برمی گزید،  گر و که ا آیا تصور می شود 

که در خالفت طمع ورزد و َسْعد بن ُعباده، مردم  کسی جز فرد تعیین شده یافت می گشت 

را به خود فراخواَند و یکی از انصار بگوید: »یکی از ما حکمران شود و یکی از شما« و دیگری 

که پشتیبان و  که دانش و اندیشه ام شفا بخشد و خاندانی دارم  که »منم آن  بانگ دردهد 

گروهی پیرامون  ی شوند و  نگاهبانم باشند«؛ و مهاجران رو به سوی ابوبکر نمایند و نزدیک و

ِگردآیند و بنی هاشم و اطرافیان و هوادارانشان، خالفت را از آِن امیرالمؤمنین _ صلوات  عّباس 

اهلل علیه _ بدانند؟
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کـه  کـه خضـری بـرای آن هـا پاسـخی نـدارد، مگـر آن  این هـا پرسـش های بسـیاری اسـت 

یـه بیـش از رسـول خدا؟ص؟ دلسـوِز اّمـت بـوده اسـت! کـه معاو اّدعـا نمایـد 

ی، ماجرای  که در روزگار و کدام اختالف را از میان برداشت، حال آن  انتخاب یزید 

کربال و سپس فاجعۀ َحّره و آن گاه، جریان ابن زبیر و داستان ]جسارت بزرگ به[ خانۀ معّظم 

در  بود.  فاسد  اندیشۀ  آن  نتیجۀ  و  انتخاب  آن  پیامدهای  از  این ها  همۀ  داد؟  رخ  خداوند 

گزینش، سبط پیامبر، و نیک مرد برجستۀ خاندان عبدمناف حسین با  میان مخالفان این 

عظمت ]و بزرگوار[ _ صلوات اهلل علیه _ و نیز بیشتر مهاجران و انصار در مدینۀ منّوره قرار داشتند.

یـه چـاره ای جـز انتخـاب خلیفـه نداشـت، چـرا یکـی از صحابـۀ  گـر معاو از ایـن فراتـر، ا

که  ک قرار داشـت  که پیشـاپیش آن ها، سـبط رسـول خدا و امام پا شایسـته را انتخاب ننمود 

کـس بـا او برابـری نمی کـرد؟ کاردانـی یـا دانـش یـا تقـوا و یـا شـرافت، هیـچ  در 

 چگونه خضری را خوش افتاده که این انتخاب را درست و نیکو و به صالح اّمت بداند 

ایـن در  کتابـش و سـّنتش نشـمارد؟  و  و رسـولش  و اسـالم  اّمـت  بـر  را سـتم و جنایـت  و آن 

گاهـی اّمـت را  کـه رسـول خدا؟ص؟ سـال ها پیشـتر، بـا ایـن سـخنش، وجـدان و آ حالـی اسـت 

کـه سـّنت مـرا دگرگـون سـازد، مـردی از بنی امّیـه اسـت.« و  کـس  برانگیختـه بـود: »نخسـتین 

نیـز بـا ایـن فرمـوده اش: »اسـالم همچنـان بـر پـا و بـر پایـۀ عـدل اسـتوار خواهـد بـود، تـا آن گاه که 
گوینـد، در آن رخنـه پدیـد آوَرد.«1 کـه او را یزیـد  مـردی از بنی امّیـه 

که پدِر  که در روزگاری  ابن ابی  َشیبه ]المصّنف: 102/14[ و ابو َیْعلٰی با ذکر سند آورده اند 

گرانبها دست یافت.  کنیزی  یزید، حکمران شام بود، مسلمانان به نبردی رفتند و مردی، به 

ی به سوی یزید حرکت  ی ستاند. مرد از ابوذر یاری ُجست. ابوذر همراه و کنیز را از و یزید آن 

المحرقـه )ص145 ]ص64[(. وی  الّصواعـق  الجنـان در حاشـیۀ  الکبـرٰی )139/2 ]236/2[(؛ تطهیـر  الخصائـص   .1
گفتـه اسـت: »ایـن حدیثـی اسـت دارای سـند و راویانـش، روایتگـران حدیـث صحیـح هسـتند؛ جـز ایـن کـه در سـند آن، 

گسسـتگی وجـود دارد.«
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ید. ابوذر گفت:  کوتاهی ورز کنیز را به مرد بازگرداَند؛ اّما یزید  کرد و او را سه بار فرمان داد تا آن 

رسول خدا؟ص؟  از  من  که  نیست[؛  ]بعید  دهی  انجام  را  کار  این  گر  ا سوگند!  خدا  به  »هال 

از بنی امّیه است.‹«  که سّنت مرا دگرگون سازد، مردی  کس  ›نخستین  که فرمود:  شنیدم 

ی روان گشت و گفت: »به خداوند سوگندت  ی گردانید و دور شد. یزید به دنبال و سپس رو

کنیز را بازگرداند. گفت: »نمی دانم.« و یزید آن  می دهم؛ آیا آن مرد من هستم؟« ابوذر 

ابن َحَجر )تطهیر الجنان در حاشیۀ الّصواعق المحرقه: ص145 ]ص64[( گفته است: »این، با 

که سخن ابوذر  گونه  که به نام یزید تصریح دارد، تعارض ندارد؛ یا به این  حدیث یاد شده 

گفته اش به این معنا بوده  دارای معنای حقیقی بوده و او آن شخِص مبهم را نمی شناخته و 

سخن  و  است؛  زدوده  را  ابهام  این  نخست،  روایت  در  _ اّماپیامبر  کیست  او  نمی داند  که 

که ابوذر می دانسته آن شخص یزید  گونه  تفسیرگرانه، به ابهام پایان می بخشد _ ؛ و یا بدین 

ی و بنی امّیه  که میان و از فتنه، به نام او تصریح ننموده، به ویژه  اّما به سبب بیم  است، 

که به آن ها ستم می ورزد.« کنند  ی را مّتهم  که آنان را وامی داشته تا و چیزهایی می رفته 

ی چنـد   و اّمـا اعتقـاد خضـری در بـارۀ منحصـر بـودن خالفـت در یـک خانـواده؛ مـا بـا و

گرایـش دارد، بـرای  کـه خضـری بـه آن  کـه خانـواده ای  یـم، مگـر از ایـن جهـت  و چونـی ندار

بزرگـوار  خانـواده ای  در  خالفـت  هـرگاه  اسـت،  روا  کار  ایـن  آری؛  نیسـت.  شایسـته  خالفـت 

کـه  گاه  آن  باشـد.  مهـارت  و  لیاقـت  دارای  سیاسـی،  و  دینـی  لحـاظ  از  کـه  یابـد  انحصـار 

خانـواده ای از لیاقـت برخـوردار نباشـد، مـا ایـن انحصـار را نمی پذیریـم؛ زیـرا چنیـن خالفتـی 

کارسـاز نیسـت. چون هرگاه اّمت بنگرد  کندِن بنیان اختالف،  کردن فسـاد و  یشـه کن  برای ر

ی می شـورد و او را برکنـار می کنـد و  کـه خلیفـه اش سـتم مـی ورزد و دچـار انحـراف اسـت، بـر و

ک  جان تـر، نیکواصل تـر و خوش خوی  تـر اسـت، و حّتـی  کـه از او پـا طبعـًا در ایـن حـال، کسـی 

ی برابر باشـد، در خالفـت طمع می ورزد. پـس در این حالت،  کـه در ایـن صفت هـا بـا و کسـی 

کـدام فسـاد را از میـان برمـی دارد؟ منحصـر شـدن خالفـت، 
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گفتیم، انحصار یابد و اّمت شایستگی آن خانواده  که  گر خالفت در خانواده ای  آری؛ ا

خانوادۀ  در  که  چرا  نمی ورزند،  طمع  آن  در  خاندانند،  آن  از  بیرون  که  کسانی  بنگرد،  را 

زیرا  بهانه ای نخواهند داشت،  نیز  آشوبگران  و  و شورشیان  ندارند؛  شایستۀ خالفت جای 

برابر  که زمینۀ شورش و قیام را فراهم سازد. در این حال، اّمت در  یدادی پیش نمی آید  رو

کامل می ورزد و شوکت آن خلیفه  که دارای ویژگی های یاد شده است، فروتنِی  خلیفه ای 

هیچ  سان،  بدین  می شود.  ی  پیرو فرمان هایش  از  و  می یابد  سامان  کارش  یافته،  افزایش 

ی آن را از میان برمی دارد؛ و هیچ راستی و درستی  که و زشتی و فسادی نمی ماَند، مگر این 

یج می دهد. شیعیان نیز که به منحصر بودن خالفت در خاندان  نیست، مگر این که آن را ترو

که نخست پذیرفته اند ناموس عصمت در مردان  ی نیست  علی اعتقاد دارند، جز از آن رو

که بنابر نص های متواتِر نبوی، برای خالفت انتخاب شده اند. این خاندان جریان دارد 

بنگرید به: همین کتاب: 82-79/3�

کالم،  گویـد: »در یـک  یـخ األمـم اإلسـالمّیه: 129/2 و 130(  چهـارم( خضـری )محاضـرات تار

حسـین در شـورش خویـش دچـار اشـتباهی بـزرگ شـد کـه بدفرجامـِی پراکندگـی و اختـالف را 

بـه سـوی اّمـت کشـانید و تـا امـروز پایه هـای وحـدت اّمـت را به لـرزه انداخـت. افراد در بـارۀ این 

گـردد و دوری  کـه آتـش سـینه ها شـعله ور  یـداد فـراوان نوشـته اند و هدفـی جـز آن نداشـته اند  رو

اّمـت افزایـش یابـد. نهایـت سـخن در ایـن موضـوع آن اسـت که آن  مـرد به دنبال هدفـی بود که 

زمینـه اش بـرای وی فراهـم نشـده و ابزارهـای آن را آمـاده نسـاخته بـود؛ پـس از رسـیدن به آن چه 

که می خواسـت، بازداشـته گشـت و در راه آن کشـته شـد. پیش از این، پدرش نیز کشـته شـد؛ 

اّمـا قلم هـای نویسـندگان را نیافـت تـا ماجـرای کشـتن وی را زشـت جلـوه دهند و بدین سـان، 

آتـش دشـمنی را شـعله ور سـازند. همانـا آنـان همگـی نـزد پـروردگار خویـش رفتند تا ایشـان را بر 

یـخ از آن رویـداد عبرتـی می آموزد که: هـر کس در پی  آن چـه کرده انـد، حسابرسـی نمایـد اّمـا تار

کار روی  کردن وسـیله های طبیعی آن، بدان  کارهای بزرگ و دشـوار اسـت، نباید بدون فراهم 

آوَرد و نبایـد شمشـیر برکشـد، مگـر هنگامـی کـه چنـدان نیـرو داشـته باشـد کـه تضمیـن کنندۀ 

پیـروزی یـا چیـزی نزدیـک بـه آن باشـد؛ همان سـان که باید در این میان، سـبب هایی حقیقی 
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کـه سـتمی آشـکار و تحّمل ناپذیـر و زورگفتنـی  کار باشـد، بدیـن سـان  بـه مصلحـت اّمـت در 

که مردم آن را تاب نیاورند، در میان باشد. اّما حسین با یزید به مخالفت برخاست،  سخت 

و  سـتم  چنـان  مخالفـت،  ایـن  هنـگام  بـه  و  بودنـد  نمـوده  بیعـت  وی  بـا  مـردم  کـه  آن  حـال 

زورگفتنی از او آشکار نشده بود.«

پیش از این سخنان نیز خضری ساحت یزید را از ستم و بیداد مبّرا می سازد و اعتقاد 

کرام و آسایش برخوردارش ساخت. دارد که وی علی بن حسین را به خویش نزدیک نمود و از ا

کـه از شـؤون  کـه نگاشـته، پـس از آن بـر قلـم مـی آوْرد  کاش ایـن مـرد آن چـه را   پاسـخ: 

کـه خلیفـه بـرای  گاه می گشـت و می دانسـت  کامـل آ و شـرط های خالفـت اسـالمی بـه طـور 

گیرد؛  کسازِی نفس بهره  کارها باید دارای بصیرت و آزمودگی باشد؛ از استعداد ویژۀ پا تدبیر 

گـردد تـا الگوی مردم به شـمار آیـد؛ با زشـت کاری هایش، آن چه را  ک  از صفت هـای زشـت پـا

کـه مـردم را بـدان فرامی خواَنـد، نقـض ننمایـد؛ و نیز دیگر ویژگی هایی که بر دوش کشـندۀ این 

کـه از  بـار سـنگین بایـد بدان هـا آراسـته باشـد. اّمـا خضـری ایـن مطالـب را در حالـی نگاشـته 

که به آن چه آن را آرامش می پندارد،  همۀ این ها بی خبر است و جانی کوچک و فرومایه دارد 

ِ بسـیار، خرسـند اسـت و سسـتی اندیشـه و فرو مایگی اش این آسـایش خیالی در  ݫ ݭݭݫ زیر یوغ سـتمݭݭݭݭݭݫ

ی خوشـایند جلـوه می دهـد؛ پـس نـه جانـی بـزرگ دارد تـا او را بـه گریختن  سـایۀ بردگـی را نـزد و

ی بشناسـاَند  از زندگی خوار وادارد و نه عقلی سـلیم دارد تا جایگاه پسـتی و فرومایگی را به و

ی فرادهـد و نـه  گاه اسـت تـا درس سـربلندی و عـّزت نفـس را بـه و و نـه از آموزه هـای اسـالم آ

گوهرهـای مـردان خبـر دارد تـا چنـد و چـوِن روحّیـات ایشـان را بدانـد؛ پـس یزیـد سـرکش را  از 

کـه او در سـطح خالفـت جایـی نـدارد، و نیـز حسـین، ایـن مظهـر سـروری  یابـد  نشـناخته تـا در

و شـرافت و سـتم ناپذیری و عـّزت نفـس و بزرگـواری و پیشـوایی و دیـن و یقیـن و فضیلـت و 

کـس دارای چنیـن جانـی  کـه هـر  عظمـت و حـّق و حقیقـت، را نشـناخته تـا فروتنانـه بپذیـرد 

 باشد، امکان ندارد که نزد یزید، مظهر هرزگی و بی بند و باری و بی شرمی و بدکارگی و حرص 

کفر و بی دینی، سر فرود آوَرد. و آزمندی و 
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پـارۀ تـن مصطفـی جـز بـرای عمـل بـه وظیفـۀ دینـی خویش قیـام ننمـود؛ چرا که هـر کس به 

کـه بـا جهـاد  گـردن نهـاده باشـد، نخسـتین وظیفـۀ خـود را ایـن می دانـد  دیـن درخشـان اسـالم 

کـه می خواهـد قوانیـن اسـالم را بـه بـازی بگیرد و مقـّررات آن را تبـاه نماید و  کـردن در برابـر کسـی 

آموزه هایـش را دگرگـون سـازد و احکامـش را از کار بینـدازد، از اسـالم دفـاع نمایـد؛ و آشـکارترین 

کـه از روزگار پـدر  گنـاه و هرزگـی و باده نوشـی بـود  مصـداق همـۀ این هـا، یزیـد، آن مظهـر سـتم و 

کـه  گاه  کـه مـوالی مـا، حسـین؟ع؟، آن  خویـش، بـه همیـن صفـت شـناخته می شـد؛ چنـان 

ی بیعـت گیـرد، بـه او فرمـود: »تـو می خواهی مـردم را به وهم  یـه می خواسـت بـرای یزیـد از و معاو

کـه ناپیـدا اسـت یـا کسـی را می سـتایی که پنهان اسـت  افکنـی؛ گویـا فـردی را وصـف می کنـی 

کسـی  کـه در بـارۀ آن دانسـتنی ویـژه داری! بـه حقیقـت، یزیـد  و یـا از واقعیتـی خبـر می دهـی 

اسـت که خود، جایگاه اندیشـۀ خویش را نشـان داده اسـت؛ در بارۀ یزید در زمینه ای سـخن گو 

کـه بـا هـم  کـردن حرکـت سـگان آن گاه  کـه خـود او در آن زمینـه  بینـا و ماهـر اسـت، یعنـی دنبـال 

کنیـزکان آواز خـوان و انـواع  کـه بـا همجنسـان خـود مسـابقه می دهنـد و  کبوترانـی  می جنگنـد و 

لهـو و لعـب! آن گاه، او را یـاور خویـش خواهـی یافـت. آن چـه را که طالب آن هسـتی ]= خالفت 

گـران  کـه هنـگام دیـدار بـا خداونـد، بیـش از ایـن بـار  گـذار! چـه بی نیـاز هسـتی از ایـن  یزیـد[ وا

کشی!« )اإلمامة و السیاسه: 153/1 ]161/1[( این مردم را بر دوش 

یـه فرمـود: »در نادانـی ات همیـن بـس! ]کـه دنیـای[ زودرس را بـر  نیـز حسـین؟ع؟ بـه معاو

کـه خـود را برتـر از یزیـد شـمردی؛  یـه گفـت: »و اّمـا ایـن  ]آخـرِت[ دیـررس ترجیـح دادی.« معاو

کـه یزیـد بـرای اّمـت محّمـد، از تـو بهتـر اسـت.« حسـین فرمـود: »ایـن  پـس بـه خـدا سـوگند! 

کـه بـاده می نوشـد و خواهـان لهـو و بـازی اسـت، از مـن بهتـر  سـخن دروغ و باطـل اسـت؛ یزیـد 

اسـت؟« )اإلمامـة و السیاسـه: 155/1 ]163/1[(

ی آشکارا بر همگان خوانده شد، چنین آمده است: که در روزگار و در نامۀ معتضد 

کـه تصمیم گیـری دربـارۀ دیـن خـدا را یکسـره در اختیـار  یـه آن اسـت  گناهـان معاو »و از 

کبرپیشـۀ همواره باده نوش و همدم  گرفت و بندگان خداوند را به سـوی پسـرش یزید، آن  خود 

خروسـان و یوزپلنگان و بوزینگان، فراخواْند و با زور و اجبار و وعده دهی و بیم دادن و تهدید 
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کـه نابخـردی اش را  گرفـت، حـال آن  و هراسـاندن، از برگزیـدگاِن مسـلمانان بـرای وی بیعـت 
گاه بـود و مسـتی و بدکارگـی و کفرورزیدنـش را می دیـد.  کـی و نادانـی اش آ می دانسـت و بـه ناپا
کـرده و خـدا و رسـولش را در  پـس چـون یزیـد بـه آن چـه وی برایـش فراهـم آورده و زمینه سـازی 
گرفتـن بـرای مشـرکان و خون خواهـی آنـان از  کـرده بـود، دسـت یافـت، بـه انتقـام  آن، نافرمانـی 
کـه در  کـرد  کشـتار  مسـلمانان پرداخـت و بـا اهـل حـّره ]مدینـه[ چنـان پیـکار و از آن هـا چنـان 
اسـالم، زشـت تر از آن نبـوده و ننگین تـر از آن چـه وی در ایـن ماجـرا، بـا شایسـتگان انجـام داد، 
وجـود نـدارد؛ و بدیـن سـان، خشـم و کینـۀ جـان خویش را فرونشـاْند و گمان ُبرد که از دوسـتان 

خـدا انتقـام سـتانده و بـه هـدف نهایـی اش در زمینـۀ انتقـام گرفتن برای دشـمنان خدا دسـت 

یافتـه؛ پـس کفـر خویـش را آشـکار و شـرکش را هویـدا نمود:
کـه چگونـه خزرجیـان از ضربـۀ نیزه هـا بیتابـی  کاش پدرانـم در بـدر زنـده بودنـد و می دیدنـد 

می دهنـد! نشـان 
کردیـم؛  کـه در بـدر پیـدا شـده بـود، راسـت  کشـتیم و آن انحـراف را  بـزرگان برجسـتۀ ایشـان را 

گشـت. پـس راسـت 
سپس به شادمانی و شادباش گویی می پرداختند و می گفتند: »ای یزید؛ دست مریزاد!«

گر از فرزندان احمد برای آن چه وی انجام داد، انتقام نستانم! من از نسل ِخنِدف1 نیستم، ا
گرنه خبری از آسمان نرسید و وحیی فرود نیامد. کردند؛ و  بنی هاشم با حکومت بازی 

کــه بــه ســوی خــدا و دینــش  کســی  گفتــار   ایــن اســت بیــرون رفتــن از دیــن؛ و ایــن اســت 
ی آمده، ایمان ندارد. کتابش و پیامبرش باز نمی گردد و به خداوند و آن چه از جانب و و 

ســپس ســخت ترین حرمت شــکنی و پــرده دری وی، ریختــن خــون حســین بــن علــی، 
کــه نــزد پیامبــر؟ص؟  پســِر فاطمــه _ دختــر رســول خدا؟ص؟ _ بــود، آن هــم بــا آن جایــگاه و منزلتــی 
گواهــِی رســول خدا  ــا آن  ــود و ب کــه در دینــداری و فضیلــت از آن بهره منــد ب داشــت و رتبــه ای 
گســتاخی نمــودن  کار را بــرای  کــه ســرور جوانــان بهشــتی هســتند. وی ایــن  بــرای او و بــرادرش 
کوچــک  یــدن بــه دیــن وی و دشــمنی بــا رســولش و نبــرد بــا عترتــش و  کفرورز بــه خداونــد و 

کافــران ُتــرک و  گروهــی از  کشــتن وی و خاندانــش،  کــه بــا  گویــی  شــمردن حرمتــش انجــام داد؛ 

1. یکی از زنان طایفۀ ُمَضر عدنانی و از جّدات رسول اهلل؟ص؟ است. )ن.(
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دیلــم را می کشــد؛ نــه از انتقــام خداونــد ترســید و نــه از قهــر او هراســید. پــس خداونــد رشــتۀ 

َکنــد و آن چــه را در دســت داشــت، از وی ســتاْند  عمــرش را بریــد و تنــه و شــاخه اش را از جــای 

کــه وی بــه ســبب نافرمانــی اش شایســتۀ آن بــود، برایــش  کیفــر خویــش، آن چــه را  و از عــذاب و 

آماده فرمود ... .«

بنگرید به: تاریخ األمم و الملوِک طبری: 358/11 ]60/10[�

کتــاب )257/3(  کــه در همیــن  پیــش از همــۀ این هــا، ســخن رســول خدا؟ص؟ جــای دارد 

کــه ســّنتم را دگرگــون ســازد، مــردی از بنی امّیــه اســت.« و نیــز:  کســی  گذشــت: »نخســتین 

کــه مــردی از بنی امّیــه  گاه  ــر پــا و بــر پایــۀ عــدل اســتوار خواهــد بــود، تــا آن  »اســالم همچنــان ب

ــد آوَرد.« گوینــد، در آن رخنــه پدی ــد  کــه او را یزی

کس بیعت یزید را زشت می شمْرد و از آن عیب می گرفت، همین قصد را داشت؛  هر 

پس خالفت کسی چون یزید با این وضعی که داشت، از چند جهت برای دین و مسلمانان 

خطری بزرگ به شمار می رفت:

1. گروهـی در درون خویـش، در بـارۀ دیـن دچـار تزلـزل می شـدند؛ زیـرا در ذهن هـا چنین 

نـو  کـه جایگزینـش می گـردد. نسـل  باشـد  کسـی  بایـد هماننـد  کـه خلیفـه  بـود  گرفتـه  جـای 

بـه  را  ایشـان  یـک،  تار راسـتین در آن دوران  آموزه هـای  و  بودنـد  را درنیافتـه  نبـّوت  روزگار  کـه 

گمـان می کردنـد  خویـش جـذب نکـرده بـود، بسـیار زود ایـن شـبهه در دلشـان راه می یافـت و 

کـه  کی هایـی آلـوده بـوده، بـی آن  ک پیامبـر اعظـم نیـز بـه چنیـن ناپا کـه _ پنـاه بـر خـدا! _ دامـن پـا  

بداننـد ایـن مـرد جانشـین پـدرش اسـت، نـه جانشـین رسـول خدا؛ و آن چـه او را بـر آن تخـت 

فـراز بـرده، حـرص و آز از یـک سـوی، و تهدیـد و هراسـانیدن از سـوی دیگـر اسـت.

گام در جــای پــای او  ــا در پرده دری هــای خلیفــه،  گروهــی نیــز دوســت می داشــتند ت  .2

گرایــش دارد و از ســوی  بگذارنــد؛ زیــرا از ســویی، نْفــس بــه بی بنــد و بــاری و رهایــی از بندهــا 

بــر دیــِن حکمــران  بــا بــزرگان و سیاســتمداران اســت _ و مــردم  دیگــر، دوســتاِر هماننــدی 
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خویــش هســتند _ . و چــون هــوا و هوس هــا، مــردم را شــیفتۀ خــود نمایــد، بــه حــّدی معّیــن 

کت بــار در میانشــان فــراوان می گــردد و زشــتی ها رواج  کارهــای هال کتفــا نمی کننــد؛ پــس  ا

ــر  ــتی دیگ ــاه زش گن ــه  ــت ب ــی زش گناه ــد آن، و از  ــرداری همانن ک ــه  ــد ب ــرداری ب ک ــد و از  می یاب

گســترۀ  کارهــای ناپســند و  کشــور اســالمی محیــط  کوتــاْه زمانــی،  کشــیده می شــوند؛ و پــس از 

که از قانون های دین هیچ نشان و اثری باقی نمی ماَند. گونه ای  زشتی ها می گردد، به 

کـه جلوه های  3. در ایـن میـان، گروهـی نیـز ایـن جلوه هـا را زشـت می شـمارند، حـال آن 

دینی از دستشـان بیرون شـده اسـت؛ پس در یکی از این دو حال باقی می مانند: یا سـرگردان 

کـه بجویند؛ و یا  ی کننـد و معـارف دیـن خویش را از  کـدام سـوی رو می شـوند و نمی داننـد بـه 

کـه  یکی هـای سـخت، دچـار شـبهه ها می شـوند و بـه خـود نمی آینـد تـا آن  در میانـۀ ایـن تار

کت جاهلّیت نخستین می بینند. خویشتن را در هال

4. هـرگاه هوسـرانی و بی شـرمی در میـان پادشـاهان و مـردم عـادی و امیـران و پیشـوایان 

گـردد، طبعـًا آن اّمـت از شـؤون اجتماعـی و اداری و دورسـاختن هـرج و مـرج و  اّمتـی چیـره 

ایسـتادگی در برابـر تنش هـای داخلـی غفلـت مـی ورزد و در ایـن میـان، سسـتی و نابسـامانی 

بـر نظامـش چیـره می شـود و از پاسـداری از مرزهـا و اسـتقالل خویـش دوری می گزینـد؛ پـس 

کوتـاه نمی گـذرد  بیگانـگان در آن طمـع می بندنـد و هجوم هـا بـدان افـزون می گـردد و دوره ای 

یـده شـدۀ درنـدگان و لقمـۀ آزمنـدان و طعمـۀ هـر مخالفـی می شـود. کـه شـکار در

زیبایـی  و  می رسـید  اسـالمی  قلمـرو  از  دور  اّمت هـای  بـه  طبیعتـًا  اسـالم  مقـّررات   .5

کـردار مـردان مخلـص آن،  دل انگیـز آن و حکمـت رسـا و سـازگاری اش بـا دانـش و منطـق و 

ایشـان را خوشـایند می افتـاد؛ پـس برخـی از آنـان از جاذبـۀ آن اثـر می پذیرفتنـد یـا در آسـتانۀ 

کـم، مهـر آن بـا دلشـان آمیختـه می گشـت. اّمـا  گـردن نهـادن بـه آن قـرار می گرفتنـد و یـا دسـت 

گـروه بـر ایـن حالـت بودنـد و خبرهایـی از عادت های این روزگار تازۀ بسـیار تیره  کـه آن  آن گاه 

کـه در زیـر پرچـم ایـن  کـه بـا اطالعـات پیشـین در تضـاد اسـت و نیـز خبرهایـی وحشـت بار 
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دیلــم را می کشــد؛ نــه از انتقــام خداونــد ترســید و نــه از قهــر او هراســید. پــس خداونــد رشــتۀ 

ی ســتاْند  َکنــد و آن چــه را در دســت داشــت، از و عمــرش را بریــد و تنــه و شــاخه اش را از جــای 

کــه وی بــه ســبب نافرمانــی اش شایســتۀ آن بــود، برایــش  کیفــر خویــش، آن چــه را  و از عــذاب و 

آماده فرمود ... .«

بنگرید به: تاریخ األمم و الملوِک طبری: 358/11 ]60/10[�

کتــاب )257/3(  کــه در همیــن  پیــش از همــۀ این هــا، ســخن رســول خدا؟ص؟ جــای دارد 

کــه ســّنتم را دگرگــون ســازد، مــردی از بنی امّیــه اســت.« و نیــز:  کســی  گذشــت: »نخســتین 

کــه مــردی از بنی امّیــه  گاه  ــر پــا و بــر پایــۀ عــدل اســتوار خواهــد بــود، تــا آن  »اســالم همچنــان ب

ــد آوَرد.« گوینــد، در آن رخنــه پدی ــد  کــه او را یزی

کس بیعت یزید را زشت می شمْرد و از آن عیب می گرفت، همین قصد را داشت؛  هر 

پس خالفت کسی چون یزید با این وضعی که داشت، از چند جهت برای دین و مسلمانان 

خطری بزرگ به شمار می رفت:

1. گروهـی در درون خویـش، در بـارۀ دیـن دچـار تزلـزل می شـدند؛ زیـرا در ذهن هـا چنین 

نـو  کـه جایگزینـش می گـردد. نسـل  باشـد  کسـی  بایـد هماننـد  کـه خلیفـه  بـود  گرفتـه  جـای 

بـه  را  ایشـان  یـک،  تار راسـتین در آن دوران  آموزه هـای  و  بودنـد  را درنیافتـه  نبـّوت  روزگار  کـه 

گمـان می کردنـد  خویـش جـذب نکـرده بـود، بسـیار زود ایـن شـبهه در دلشـان راه می یافـت و 

کـه  کی هایـی آلـوده بـوده، بـی آن  ک پیامبـر اعظـم نیـز بـه چنیـن ناپا کـه _ پنـاه بـر خـدا! _ دامـن پـا  

بداننـد ایـن مـرد جانشـین پـدرش اسـت، نـه جانشـین رسـول خدا؛ و آن چـه او را بـر آن تخـت 

فـراز بـرده، حـرص و آز از یـک سـوی، و تهدیـد و هراسـانیدن از سـوی دیگـر اسـت.

گام در جــای پــای او  ــا در پرده دری هــای خلیفــه،  گروهــی نیــز دوســت می داشــتند ت  .2

گرایــش دارد و از ســوی  بگذارنــد؛ زیــرا از ســویی، نْفــس بــه بی بنــد و بــاری و رهایــی از بندهــا 

بــا بــزرگان و سیاســتمداران اســت _ و مــردم بــر دیــِن حکمــران  دیگــر، دوســتاِر هماننــدی 
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کـه آن آموزه هـای نورانی رخت بربسـته  یابنـد  خالفـت ستم پیشـه می گـذرد، بـه آنـان برسـد و در
 و در مملکـت اسـالم، بـا شـهوت رانی خلیفـه و حـرص ورزی فرماندهـان و آزمنـدی پیشـوایان 
ی مـردم عـادی تـا حـّد مـرگ، چیزهایـی دیگـر رواج یافتـه، بـه زودی آن شـهرت نیکو  یـاده رو و ز
کارهـای اصیـل  کـه میـان  بـه هـم می ریـزد و آن دوسـتی بـه دشـمنی تبدیـل می گـردد، بـی آن 
راه  در  ایـن وضـع  بدیـن سـان،  بگذارنـد.  تفـاوت  یافتـه،  راه  آن  در  کـه  کارهایـی  و  اسـالمی 

پیشـرفت اسـالم و نفـوذش در میـان بیگانـگان مانـع ایجـاد می کنـد.

که از لغزش زبان امویان آشکار می گشت و از  6. افزون بر همۀ این ها، چیزهایی است 
کردارشان دیده می شد. از همین  نّیت های زشت آنان بر ضّد اسالم و مسلمانان، در البه الی 
از  هراس  جز  چیزی  برکْند،  نخستشان  بت پرستی  از  را  ایشان  چه  آن  که  دانستیم  جهت 
شمشیر و طمع در حکمرانی نبود. پس کمترین چیزی که از آن ها انتظار می رفت، این بود که 
گر نگوییم که می خواستند اّمت را در حرکت دینی شان  به ترویج معارف دین اهتمام نورزند، ا
به عقب بازگردانند تا بدین سان، جامعۀ اسالمی در میان این حالت وحرص  ورزیدنش بر  
کشوری جاهلی تبدیل شود. ِگل بماَند و به حکومتی قیصری و  زشت کاری و بدرفتاری، در 

میـان  در  حالت هـا  ایـن  کـه  می دیـد  خویـش  ی  رو پیـش  کـه  گاه  آن  خلیفـه  خـود  نیـز 
کـه بـر آن هـا غلبـه یافته، چیره شـده و کسـی از ایشـان به انـکار گناهان یا زشـتی هایی  کسـانی 
ی و مرزشـکنی اش بیشـتر فرومـی رود و به  یـاده رو کـه مرتکـب می شـود، برنمی خیـزد، طبعـًا در ز
پافشـاری اش ]بـر سـتم و فسـاد[ می افزایـد و خـوی فرعونـی و برده گیرانـه اش را افـزون می سـازد.

ک تـر از ایـن حالت ها اسـت   پـس ای خضـری! بـرای جامعـۀ دینـی، کـدام حالـت خطرنا
کـه هـر دینـدار غیرتمنـد را برمی انگیـزد  کـدام مصلحـت بزرگ تـر از زدودن ایـن زشـتی اسـت  و 
کـه مـردم آن را تـاب  کـدام زورگویـِی سـخت  تـا در برابـر ایـن سـلطۀ سـنگدالنه قیـام نمایـد؟ و 
کـه بیـان کردیـم؛ همان که  نیاورنـد یـا سـتم آشـکار تحّمـل نشـدنی، سـخت تر از چیـزی اسـت 
ی آن،  یـارو کـه وظیفـه دارد آن را زشـت بشـمارد و رو هـر دینـداری را بـه ایـن اندیشـه وامـی دارد 
کـه  کشـته خواهـد شـد؛ زیـرا بـا ایـن  کـه ناچـار  گـر چـه بدانـد  هرچنـد بـه تنهایـی، برپـا خیـزد؛ ا
یدش در راه دین و شـریعت، همواره پایه های  کشـته می شـود، اّما زندگانی جاو ی در آن روز  و
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کـم را بـر همـگان برمی خواَنـد و نشـان  کارنامـۀ سـیاه آن حا حکومـت ستم پیشـه را می لرزاَنـد و 
کـه او ایـن تخـت مقـّدس را غصـب نمـوده و ایـن انسـان را بـه سـبب مخالفـت بـا  می دهـد 
یابنـد، درسـی  ی را در کـه سـخن و ک فروبـرده اسـت. نیـز انبـوه مـردم  جنایت هایـش، زیـر خـا
کاری در راه آرمـان درسـت فرامی گیرنـد و راه او را پـی می جوینـد  پیشـرفته از جانبـازی و فـدا
کننـده دل می سـوزانند؛ پـس  کاری  ایـن فـدا بـر  کـه  ایـن میـان، مردمـی فراهـم می آینـد  و در 
کـه  گذشـتگان[ هسـتند  بـه خون خواهـی اش برمی خیزنـد. در میـان اّمـت، بازماندگانـی ]از 
کـه مخالفـان خـود را می کشـد، خشـم می ورزنـد؛ و بدیـن  کـِم چیـره و ایـن  گناهـان ایـن حا بـر 
سـان، دو روحّیـه بـا هـم گرد می آیند: شـورش گری و خشـم ورزی؛ پس ایـن، نیروهای حکومت 
و  ورزنـد  درنـگ  آن حکومـت  یـاری  در  کـه  و سـبب می گـردد  فرسـوده می کنـد  را  ستم پیشـه 

بدیـن ترتیـب، سـتم نابـود می گـردد و مصلحـت عمومـی غلبـه می یابـد.

که در روزگار  که قیام مقّدس حسین تأثیر خویش را برجای نهاد تا آن جا  بدین سان بود 
اّمت  به  را  خویش  پیشرفتۀ  درس های  و  کرد  یکسره  را  امویان  حکومت  کار  حمار،  مروان 
که مانند او و همفکرش هستند، نادانی دیده بصیرتشان را  کسانی  آموخت؛ اّما خضری و 

کور ساخته است!

کـه قیامـش پیش  کاری، در پـی حکومـت سـتمگرانه نبـود تـا ایـن  حسـین، آن مظهـر فـدا
کـه خضـری پنداشـته و چنیـن بـا دهانـی پـر،  از آمادگـی، اشـتباه بـزرگ بـه شـمار رود؛ چنـان 
کشـته شـد ... .« جـز ایـن  کـه می خواسـت، نرسـید و در راه آن  گفتـه اسـت: »پـس بـه آن چـه 
گرامـی و مجاهـد پیـروز می خواسـت تـا خویشـتن را در راه دیـن قربانـی  کار  کـه آن فـدا نیسـت 
قوانیـن  از  و  و در سیاستشـان سـنگدل  امویـان، درشـت خو  کـه  نمایـد  گاه  آ را  اّمـت  تـا  کنـد 
کی جاهلّیـت و عادت های کفِر  انسـانی، چـه رسـد بـه قوانیـن دیـن، دور هسـتند و در درشـتنا

که امویان چگونه بزرگسـال  گاهاَند  دفن شـده، فرورفته اند. او می خواسـت جامعۀ دینی را بیا

را احتـرام نمی نهنـد و کـودک را رْحـم نمی آورنـد و بـر کـودک شـیرخوار دل نمی سـوزانند و به زن 

گل هـای نبـّوت و شـکوفه های خالفـت را بـه  نیـز رحـم نمی ورزنـد؛ پـس شـاخه های رسـالت و 

گوهـری از آن گوهرهـای یگانـه را برجـای ننهـاد؛ پـس او و آنـان چنـدان  کاری ُبـرد و  میـدان فـدا
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که در راه آن مطلوب بزرگ قربانی شدند. درنگ نکردند و زمانی بر آن ها نگذشت، جز این 
کـه از  کـه در آن جـا بـه غـارت رفـت و چـه دسـت ها  کربـا بپـرس: چـه جگرگوشـه ها از محّمـد  از 

پیکـر افتاد!

کـه خسـوف مرگبـار بـه ایشـان تباهـی و شـر رسـاند و زمانـۀ پسـت بـا  آنـان ماه هـای تمـام بودنـد 

دگرگونی هایـش ایشـان را از پـای درآورد.

حسین، آن مظهر عظمت، کسی نبود که کارهایش بر باد رود؛ زیرا در میان اّمت جّدش، 

به جایگاه بلند و مقام واال و دانش سرشار و اندیشۀ ریشه دار و دادگری آشکار و پرهیزگارِی 

ل خوشبوی رسول خدا؟ص؟ است 
ُ
نمایان، شناخته شده بود و همگان می دانستند که وی گ

یافت  کسی  مسلمانان  میان  در  هرگز  پس  برمی گیرد.  را[  ]معرفتش  وی  فضل  دریای  از  که 

او معتقد نباشد.  انکار نماید، هرچند به خالفت  را  افتخارات وی  از این  نگردد که چیزی 

پس اّمت پیش از کاوش و اندیشه، در بارۀ قیام قدسی وی لب به سخن نگشوده اند؛ بلکه به 

کاوش و تأّمل در آن پرداختند و آن را برابر با مصلحت جامعه یافتند و از هیچ یک از ایشان، 

سخنی جز پاک و منّزه دانستن یا بزرگ شمردن آن شنیده نشد. از همین روی، گوِش روزگار از 

هیچ کس، این سخن گستاخانۀ خضری را که حسین اشتباه نمود، نشنیده است.

»هرآینه آنان سخنی زشت و باطل می گویند.« ]مجادله/2[

یـخ سـبط پیامبـر _جان هـا فدایـش _ درمی یابیـم، واجـب بـودن قیـام در برابـر  آن چـه از تار

یـج آموزه هـا و  کـردن هـر حـق، بـرای برپـا نـگاه داشـتن بنـای بلنـد دیـن و ترو هـر باطـل و یـاری 

یـخ شـکوهمند به ما می آمـوزد که باید مشـتاِق برگزیدِن  خوی هـای دینـی اسـت. آری؛ ایـن تار

ک و فروکاسـته زیـر یـوغ بندگـی بـود، هرچنـد بـا در آغـوش  زندگـی جـاودان بـر زندگانـی عیبنـا

کشـیدن مرگ؛ و باید به نوشـیدن از آبشـخورهای مرگ شـتافت تا جامعه را از چنگال سـتم و 

کاری برای دین درخشـان اسـالم  یخ ما را به راه سـپردن بر شـیوۀ فدا فسـاد رهایی داد. این تار

ت، پایبند می کند. 
ّ
و تـن دادن بـه حکـم سـتم ناپذیری ]و عـّزت[ پیش از افتادن در پرتـگاه ذل

خویـش  جـّد  اّمـت  بـه  کـه  اسـت  حسـین؟ع؟ ،  مـا،  سـرور  فـراوان  درس هـای  از  اندکـی  ایـن 

یخ ... . که تار آموخته؛ نه آن چه در اّدعای خضری آمده 
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از این گونه سخنان بس زشت و ناپسند، در گفتار خضری بسیار است که ما از آن روی 

برمی گردانیم. تنها خواستیم تا پژوهندگان را از این دست اندیشه های اموی او آگاه نماییم.
کـه او بـا  »]آنـان خیانـت خـود را[ از مـردم پنهـان می دارنـد و از خـدا پنهـان نمی دارنـد و حـال آن 

کـه او نمی پسـندد، در سـر می پرورنـد؛ و خداونـد  گفتـاری را  کـه بـه شـب،  آن هـا اسـت هنگامـی 

بدان چـه می کننـد احاطـه دارد.« ]نسـاء/108[

ُنه( الّسّنة و الّشیعه

ایـن اثـر نوشـتۀ سـّید محّمـد رشـید رضـا، صاحـب نشـریۀ المنـار1، اسـت. نویسـندۀ ایـن 

گر چه آن را بـه رنگ نقدی بر  رسـاله در پـی نقـدی صادقانـه یـا حّجـت آورِی صحیـح نبـوده و ا

عالمـۀ حّجـت در میـان بلنـد پایـه گان شـیعه2، سـّید محسـن امیـن عاملـی _ خدایـش زنـده دارد و 

منزلتـش را واال گرداَنـد! _ درآورده، اّمـا بـر دژهـای اسـتوار او جـز بـا دشـنام درشـت یا اهانت زشـت یا 

ی آن بـوده تا  لقب دهـِی نازیبـا و یـا پـرده دری ننگ بـار، هجـوم نیـاورده اسـت. بیشـینۀ قصـد و

کشـور عربـی، عـراق و حجـاز و یمـن، را بـر ضـد  بـا دروغ هـا و وارونـه جلـوه دادن حقایـق، سـه 

کتابـی در برنامـۀ پژوهنـده جـای نـدارد؛ اّمـا  ی، نقـد چنیـن  شـیعه تحریـک نمایـد. از ایـن رو

کتـاب  کـه در  کنـم  ی اشـاره  کـه بـه برخـی از دروغ هـا و بافته هـای و چـاره ای نداشـتم جـز آن 

که یا زاییدۀ اندیشـۀ خود او اسـت و یا از دیگران نقل نموده و از دانشـوران  خویش جای داده 

کـه  کننـد؛ حـال آن  شـیعه خواسـته تـا آن چـه را در آن، خطـا می یابنـد، نادرسـتی اش را بیـان 

ی تافتـن از ایـن سـخنان اسـت؛ چـرا که در آن، سیاسـت  خـود می دانـد حـزم و دور اندیشـی رو

که از محیط دانش و دانشوران بیرون است. بین المللی نقش دارد 

یخ تشـّیع و مذهب های شـیعه آغاز نموده  یکـم( رشـید رضـا رسـالۀ خویـش را بـا بیان تار

که در سال 1898 میالدی در قاهره توسط محمد رشید رضا تأسیس شد. وی تقریرات درس  1. المنار، نشریه ای است 
تفسیر محّمد عبده را در این مجله به چاپ می رساند. بعدها این تقریرها، یکجا زیر عنوان »تفسیر المنار« به طبع رسید. 

رشیدرضا به واسطۀ شهرت مجله اش به »صاحب المنار« شهرت یافت. )ن.(

گویا »فی علّیة الشیعة« درست باشد. )ن.( 2. در متن »فی علوّیة الشیعة« آمده، ولی 
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کـه جانشـینان  نمـوده  اّدعـا  و  یهـودی شـمرده  بـن سـبأ  را عبـداهلل  آن  اصـول  و بدعت گـذار 

کارهـای تبلیغـی بـرای ایجـاد تفرقـه میـان مسـلمانان، از طریـق تشـّیع  گردانـدن  سـبائیان در 

آموزه هـای غلّوپیشـگان شـیعه  از  را  ایـن چیزهـا  او  نیـز  بوده انـد.  ایـران  کافـران  و غالی گـری، 

حّجـت  بـه  مربـوط  بدعت هـای  قـرآن،  تحریـف  امامـان،  عصمـت  بدعـت  اسـت:  دانسـته 

کفـر آشـکار. منتَظـر، خـدا دانسـتِن برخـی از امامـان، و 

یدّیه، و غلّوپیشـگان  او امامّیه را به دو دسـته تقسـیم نموده اسـت: میانه روان نزدیک به ز

کـه بـه برخـی  گفتـه اسـت: »همینـان هسـتند  نزدیـک بـه باطنّیـه )= اسـماعیلیان(. سـپس 

گشـته اند؛ همچـون: اعتقـاد بـه تحریـف قـرآن و پنهـان  از آموزه هـای بی دینانـۀ باطنیـه  بـارور 

کـه عجیب تریـِن آن هـا بـه اّدعـای ایشـان، سـوره ای مخصـوص اهل  نمـودن برخـی از آیـات آن 

کـه آن را در میـان خویـش نقـل می کننـد. حّتی یـک بار جهانگردی سـّنی برای ما  بیـت اسـت 

که در یکی از شـهرهای ایران، از خطیبی بر منبر در روز جمعه، خواندن همین سـوره  نوشـت 

کرده انـد. پـس ایـن  را شـنیده اسـت. نیـز بعضـی از تبلیغ گـران مسـیحی آن را از شـیعیان نقـل 

کـه بـه نـام جعفـری خوانـده می شـوند، اقسـامی دارند.« شـیعیان دوازده امامـی 

کـه بهاء را خدا می شـمارند و آیین  نیـز او آییـن بدعت  گذارانـۀ بابیـان و سـپس بهائیـان را 

کننـدۀ دیـن اسـالم و بطالن بخـش همـۀ مذاهـب آن می داننـد، از فرقه هـای  خویـش را نسـخ 

یگانـه  را  خـود  ی  و کینه افـروز،  و  فتنه انگیـز  سـخنان  ایـن  پشـت  در  اسـت.  شـمرده  امامّیـه 

کوشـنده در راه وحـدت کلمـه و اصـالح جامعـه، پس از سـّید جمال الّدین افغانی می شـمَرد. 

کرده است. گزنده خود را به تفصیل بیان  گفتارهای  آن گاه، سخنان خرافی و 

ـد از 
ّ
ی بـه هـم بافتـه، در همیـن مجل کـه و پژوهنـدگان پاسـخ بسـیاری از بدعت هایـی را 

که صاحب نشـریۀ المنار را از خطیب ایرانی خبر داده،  کتاب ما می یابند. آن جهانگرد سـّنی 

که با صدای بلند، آن سـورۀ سـاختگی را در  هنوز زاده نشـده؛ و همانند او اسـت آن خطیبی 

نمـاز جمعـه می خوانـده اسـت. شـیعیان بـرای ایـن سـورۀ مـورد اّدعـا هیـچ بهایـی نمی شـمرند 
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کتـاب عزیـز خداونـد نمی نگرنـد و احـکام آن را بـر ایـن جـاری نمی کننـد. ای  و آن را بـه چشـم 

کاش ایـن مـرد بـه مقّدمه هـای تفسـیر آالء الّرحمـن ]ص24[ از عالمـۀ بالغـی _ کـه او زبـان شـیعه و 

ی در بـارۀ ایـن سـوره گفتـه، مراجعـه می نمـود و سـپس  بیانگـر عقایـد ایشان اسـت_ و آن چـه و

در بـارۀآن دسـت بـه قلـم می ُبرد!

ــتناد  ــیحی اس ــری مس ــه تبلیغ گ ــه در آن، ب ک ــم  ــا می گویی ــت آوری مرحب ــن حّج ــه ای ــا ب م

کــه بابی گــری و بهایی گــری را از فرقه هــای شــیعه  مــی ورزد. از نادانــی ننگیــن او آن اســت 

کافــر  کــه بابیــان و بهائیــان از دیــن بیروننــد و  کــه همــۀ شــیعیان معتقدنــد   شــمرده؛ حــال آن 

کتاب هــای دانشــوران شــیعه در رّد ســخنان باطــل آنــان، بیــش از  گمــراه و نجــس هســتند؛ و  و 

که در شمار آید و بیشینۀ آن ها به چاپ و نشر رسیده است. آن است 

دوم( رشید رضا )الّسّنة و الّشیعه: ص51( گوید: »نابسامانی عراق همواره از رافضیان است؛ 

زیـرا پوسـت ایشـان از سـّم گمراهی شـان از هـم پاشـیده اسـت. آنـان همـواره در مصیبت هـای 

 مسـلمانان شـادمانی می کنند و حّتی روز پیروزی روس بر مسـلمانان را عید سـعید شـمردند 
ی شادمانی و سرور، شهرهایشان را آذین بستند.«1 و مردم ایران در آن روز، از رو

گــذاِر کســی  کــه  گزافه گویــی! آیــا ایــن انســان می پنــدارد  پاســخ: شــگفتا از ایــن الف زنــی و 

ــت  کثرّی ــا ا ــه دیگــران نمی رســد ی ــا خبرهــای ایشــان ب ــران نمی افتــد ی ــه شــهرهای عــراق و ای ب

کری انــد و از دیــدن یــا شــنیدِن آن چــه  کــوری و  کــه شــیعه هســتند دچــار  مــردم در عــراق 

ایــن دروغ زن بــه تنهایــی دیــده یــا شــنیده، ناتواننــد و یــا آنــان از اقــوام انقــراض یافتــه بــه شــمار 

کــه از  کســی برایشــان نمانــده  کــرده و  گذشــت روزگاران و ســالیان، ایشــان را ُخــرد  کــه  می رونــد 

کــه بــه آنــان بهتــان زنــد، برســد و از ایــن دروغ زن  کســی  کنــد و بــه حســاب  شرفشــان پاســداری 

کــه در مصیبت هــای مســلمانان شــادمانی می کننــد؟ آیــا آنــان در  کســانی بپرســد  در بــارۀ آن 

ی، قــاّره ای اســت بــه  همیــن عــراق مــا، ایــن جریانــگاه دجلــه و فــرات، هســتند یــا مقصــود و

کـه بـه آلوسـی نسـبت داده و خطـاب بـه شـیخ جمال الّدیـن قاسـمی  گفتـۀ پسـین آن را از نامـه ای  1. وی ایـن سـخن و 
کـرده اسـت. دمشـقی نوشـته شـده، نقـل 
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ی  کشــف نشــده اســت؟ هماننــد همیــن پرســش در بــارۀ ایــران نیــز از و کــه هنــوز  همیــن نــام 

ــود. ــیده می ش پرس

و  سـفیران  و  جهانگـردان  و  خاورشناسـان  و  کشـور  دو  ایـن  در  کن  سـا مسـلمانان  اّمـا 

که به آن دو سـفر می کنند، از این شـادمانی ها هیچ خبری ندارند. همۀ شـیعیان  کارمندانی 

کـه میـان  بـه جان هـا و خون هـا و آبروهـا و دارایی هـای مسـلمانان احتـرام می گذارنـد، بـی آن 

آزرده  آیـد،  پیـش  آنـان  از  یـک  هـر  بـرای  پـس هـرگاه مصیبتـی  نهنـد.  تفـاوت  و شـیعه  سـّنی 

کریـم بـدان تصریـح گشـته، محـدود بـه  کـه در قـرآن  می شـوند. شـیعیان آن بـرادرِی اسـالمی را 

کـدام  تشـّیع نمی داننـد. نیـز از ایـن مـرد در بـارۀ تعییـن آن روز پرسـیده می شـود. ایـن عیـد در 

کدام مردم زیر بار این  کدام شـهر بدین مناسـبت آذین بسـته شـده و  کدام ماه اسـت و  روز و 

کـه بـه هماننـِد آن چـه نویسـندۀ  رسـوایی و خـواری رفته انـد؟ ایـن مـرد پاسـخی نـدارد، مگـر آن 

کرده یعنی جهانگرد سّنی ناشناس یا تبلیغ گر مسیحی، ارجاع دهد. نامه1 به آن استناد 

سـوم( رشـید رضـا )الّسـّنة و الّشـیعه: ص52-54( زیـر عنـوان »دشـمنِی رافضیـان بـا برخـی 

ایمـان  بعضـی  بـه  کـه  یهـود هسـتند  رافضیـان هماننـد  اسـت: »همانـا  گفتـه  بیـت«  اهـل  از 

دشـمنی  فاطمـه؟اهضر؟  فرزنـدان  از  بسـیاری  بـا  می ورزند ... آنـان  کفـر  بعضـی  بـه  و  می آورنـد 

یـد بـن علـی بـن حسـین؛ فرزنـدش  می و رزنـد و بلکـه ایشـان را دشـنام می دهنـد، همچـون: ز

کـه دومـی را  کاظـم؟مهضر؟  کـه او را نیـز دشـمن می دارنـد؛ ابراهیـم و جعفـر، پسـران موسـی  یحیـی 

ی می آموخته  ی از بزرگاِن اولیا بوده و ابویزید بسـطامی از و اب لقـب داده انـد. بـا ایـن کـه و
ّ

کـذ

ی محّمد،  اسـت. نیـز معتقدنـد کـه حسـن بـن حسـن ُمّثنـٰی و پسـرش عبـداهلل محض و پسـر و

ملّقـب بـه نفـس زکّیـه، از دیـن اسـالم برگشـته اند _ چنیـن تهمتـی از آنـان دور بـاد! _ . همیـن بـاور را 

کسـان نیـز دارنـد: ابراهیـم بـن عبـداهلل؛ زکرّیـا بـن محّمـد باقـر؛ محّمـد بـن عبـداهلل  در بـارۀ ایـن 

یـد بـن  کـه از نـوادگان ز بـن حسـین بـن حسـن؛ محّمـد بـن قاسـم بـن حسـن؛ و یحیـی بـن عمـر 

یـد  کـه بـه امامـت ز علـی بـن حسـین بـود. همچنیـن در بـارۀ جماعـت حسـنیان و حسـینیان 

که در پانوشت صفحۀ پیش به او اشاره شد. )ن.( 1. مقصود، آلوسی است 
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کـه در گفتـار  بـن علـی بـن حسـین معتقدنـد، نیـز چنیـن بـاوری دارنـد. مـوارد دیگـر نیـز هسـت 

مـا نمی گنجـد. آنـان دوسـتِی خویـش را بـه شـماری انـدک از اهـل بیـت محـدود کرده انـد و هـر 

فرقـه از آن هـا، عـّده ای را دوسـت مـی دارد و بقیـه را لعنـت می کنـد. این اسـت دوسـتی ایشـان 

کـه از آن سـؤال و بازخواسـت خواهـد شـد.« بـا اهـل بیـت و آن مـوّدت بـه خویشـاوندان پیامبـر 

پاسـخ: این رشـته ای از اوهام اسـت که آلوسـی آن ها را حقیقت پنداشـته یا خواسـته نام 

نیـک شـیعیان را، هرچنـد بـا چیزهـای سـاختگی، زشـت جلـوه دهـد؛ پـس حکم هایـی داده 

که برخی باطلند، چون موضوعی ندارند و برخی باطلند، چون دروغ هستند.

ی و جایگاهش و قداسـتش نزد همۀ شـیعیان  یـد بـن علـی شـهید؛ سـخن در بـارۀ و اّمـا ز

گذشت.

بنگرید به: همین کتاب: 76-69/3�

کنــد؛  کــه شــیعه ای بــا او دشــمنی  یــد شــهید، فرزنــد شــهید؛ دور بــاد  و اّمــا یحیــی بــن ز

کــه  کــش روایــت نمــوده  کــه از پــدر پا ی شــیعۀ امامــی قهرمــان مجاهــدی اســت  کــه و حــال آن 

ــا ایــن،  گفتــه اســت: »همان کــرده و  ــاد  ــا نام هایشــان ی امامــان دوازده تــن هســتند و ایشــان را ب

ــاعر  ــز ش ــر( نی ــی عش ــة اإلثن ــی األئّم ــر ف ــب األث ــود.« )مقتض ــا نم ــه م ــول خدا ب ــه رس ک ــود  ــی ب سفارش

امامّیــه، دعبــل ُخزاعــی، در قصیــدۀ رایــج تائّیــۀ خویــش، او را ســوگ ســروده و آن را بــرای امــام 

علــی بــن موســی الّرضــا؟ع؟ خوانــده اســت.

که با او دشـمنی نمایند.  ی نگفته اند، چه رسـد  کلمه در انتقاد از و شـیعیان حّتی یک 

یـد الّشـهید )ص175( آمـده، چنیـن  کتـاب ز کـه در  ی، چنـان  دیـدگاه نهایـی شـیعه در بـارۀ و

بینـا در اعتقـاد  امـام صـادق، نیکـو عقیـده، و  بـه امامـت  کننـده و معتقـد  اقـرار  اسـت: »او 

گریسـت و سـخت اندوهگیـن شـد و برایـش رحمـت  بـه امامـت بـود و امـام صـادق؟ع؟ بـر او 

کـش بـاد!« ی و روان پا طلبیـد. پـس درود خـدا بـر و

که ابوالفرج )مقاتل الّطالبیین: چاپ ایران، ص62 ]ص148[( آورده، پژوهندگان  از سخنی 
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ید رهایی  گوید: »چون یحیی بن ز ی  یابند. و ید را در می توانند هواداری شیعه از یحیی بن ز

از  را  او  بند  که  رفتند  آهنگری  نزد  توانگران شیعه  از  گروهی  گشوده شد،  زنجیرش  و  یافت 

کردند  رقابت  کار  این  در  و  بفروشد؛  ایشان  به  را  بند  آن  تا  ی خواستند  از و و  گشود   پایش 

که این خبر رواج یابد و آن  و قیمت را باال بردند تا به بیست هزار درهم رسید. آهنگر هراسید 

ید.‹ ایشان  ِگرد آور ی ستانده شود؛ پس به ایشان گفت: ›بهای آن را در میان خویش  مال از و

کرده در  کردند. او نیز آن زنجیر را قطعه قطعه  ی عطا  کار رضایت دادند و مال را به و بدین 

میان ایشان قسمت نمود و از آن نگین انگشتری ساختند و بدان تبّرک ُجستند.«

کار را تأییـد نمـوده و هیـچ یک از ایشـان آن را  شـیعیان در نسـل های پسـین تـا امـروز ایـن 

نادرسـت ندانسـته است.

و اّمـا ابراهیـم بـن موسـی کاظـم؛ ای کاش مـن و هم مذهبانـم می دانسـتیم کـه دشـمنی با 

کدام ابراهیم به ما نسبت داده می شود!

که در روزگار ابوالّسرایا در  یدّیه است؟ همو  کبر، یکی از پیشوایان ز آیا مقصود، ابراهیِم ا

که او را در وصّیت خویش یاد نمود  کاظم روایت می کنند   یمن قیام نمود و شیعیان از امام 

و پیشاپیش فرزنداِن نام برده اش در آن وصّیت، از او نام ُبرد و فرمود: »جز این نبود که خواستم 

را شرافت  آنان  و  دارم  بلند  را  نامشان  تا  کنم  یاد  بن موسی  را همراه علی  فرزندان دیگر  آن 

بخشم.« )اصول کافی: ص163 ]317/1[؛ باب اإلشارة و الّنص علی اإلمام أبی الحسن الّرضا؟ع؟(

کبر ما، مفید، )اإلرشـاد ]246/2[( در شـرح حالش، او را شـیخ شـجاع کریم شمرده  شـیخ ا

و گفتـه اسـت: »هـر یـک از فرزنـدان ابوالحسـن موسـی؟ع؟ دارای فضیلـت و افتخار مشـهوری 

بـوده و رضـا در فضـل، سـرآمد همـۀ آنـان شـمرده می شـده اسـت.« سـرور مـا، تاج الّدیـن بـن 

گویـد: »او سـروری امیـر، بزرگـوار، شـریف، دانشـور، و فاضـل بود  زهـره )غایـة اإلختصـار ]ص87[( 

که از پدرانش؟مهع؟ حدیث روایت می نمود.«

کـه در تنقیـح المقـال )34/1 و 35( آمـده  ی، همـان اسـت  چکیـدۀ نظـر شـیعه در بـارۀ و
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ُپرخیـر و دیانت پیشـه اسـت.« انسـانی  و  تقـوا جـای دارد  باالتریـن درجـۀ  ی در  اسـت: »و

و یـا مقصـودش، ابراهیـِم اصغـر، ملّقـب بـه مرتضـی اسـت؟ شـیعیان او را هماننـد دیگـر 

افـراد اهـل بیـت، از شـجرۀ طّیبـه می داننـد و بـا دوسـتِی ایشـان، بـه خداوند تقـّرب می جویند. 

که ابراهیم صغیر،  گزارش نموده  کاظمی، از شـجره نامۀ1 ابن مهّنا  سـرور ما، حسـن صدرالّدین 

کـه در روزگار ابوالّسـرایا بـوده  دانشـور و عبادت پیشـه و پارسـا بـوده؛ و او آن ابراهیـم نیسـت 

کـه هیـچ  کتاب هـای انسـاب و فرهنگ نامه هـای رجـال ندیـدم  اسـت. مـن در هیـچ یـک از 

ی بـه مشـام رسـد. ایـن  گرفتـه باشـد تـا از آن بـوی دشـمنی شـیعه بـا و ی عیبـی  شـیعه ای از و

کـه آن دو ابراهیـم را از برگزیـدگاِن شـیعه شـمرده و در أعیـان  سـرور مـا، امیـن عاملـی، اسـت 

الّشـیعه )474/5-482 ]227/2 و 228[( شـرح حـال آن دو را آورده اسـت. پـس نسـبت دادن 

دشـمنی بـا هـر یـک از آن دو بـه شـیعیان، دروغ و سـخنی سـاختگی اسـت.

ی را  کـه شـرح حـال و و اّمـا جعفـر بـن موسـی کاظـم؛ مـن در کتاب هـای شـیعیان نیافتـم 

ی ندیـدم تـا نشـانۀ دشـمنی  بـه گسـتردگی آورده باشـند و هیـچ سـخنی در عیـب ُجسـتن از و

اب لقـب داده باشـد. 
ّ

کـذ کـه او را  کسـی از شـیعیان را ندیـدم  شـیعیان بـا او باشـد. نیـز هرگـز 

کـدام نوشـته چنیـن  گفتـه یـا در  کـس چنیـن  کـه چـه  کاش ایـن افتـرازن بـه مـا نشـان مـی داد 

کـه در عمـدة الطالـب )ص208 ]ص218[( آمـده، شـیعیان او را  گـردد! البّتـه چنـان  چیـزی یافـت 

خواری؛ و فرزندانش را خوارّیین و شجرّیین خوانده اند.

گرفتـه  کـس  کـه جعفـر از بـزرگاِن اولیـا بـوده، از چـه  ی ایـن مطلـب را  کاش می دانسـتم و

ی آموختـه اسـت! آن چـه در فرهنگ نامه هـا  کـه ابویزیـد بسـطامی از و و کـدام کـس یـاد نمـوده 

کـه ابویزیـد بسـطامی طیفـور بـن عیسـی بـن آدم )د.261( نـزد امـام  گـردد، ایـن اسـت  یافـت 

حال نویسـان  شـرح  سـوی  از  اشـتباهی  ایـن  و  نمـوده؛  گردی  شـا صـادق  محّمـد  بـن  جعفـر 

کـه پژوهندگانشـان بـدان تصریـح نموده انـد؛ زیـرا امـام صـادق در سـال 148  اسـت، چنـان 

یعـة:  کتابـی اسـت از ابـن ُمهّنـا حسـین ُعَبیدلـی در انسـاب. بنگریـد بـه الذر ر النسـب یـا ُمشـّجرة األنسـاب، نـام  1. ُمشـّجَ
)ن.(  .45/21
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ی از دیرینه سـاالن شـمرده نشـده اسـت.  کـه و وفـات یافـت و ابویزیـد در 264/261؛ حـال آن 

کبر، طیفور بن عیسـی بن شروسـان زاهد1 باشـد؛ پس این مرد در  ی ابویزید بسـطامی ا شـاید و

گام برداشـته اسـت. ی بینـش[  کم بینـا ]و کـه بسـته، چـون شـتری  دروغـی 

کـه در صحنۀ کربال همـراه عمویش  و اّمـا حسـن بـن حسـن ُمّثنٰی؛ او همان کسـی اسـت 

کـرد و در میـدان جراحـت برداشـت و  ک حضـور داشـت و جهـاد نمـود و سـخت نبـرد  امـام پـا

کـه سـرها را  کـه از میـدان بیـرون ُبـرده شـد؛ پـس چـون خواسـتند  هنـوز انـدک رمقـی داشـت 

برگیرنـد، در او رمقـی یافتنـد و دایـی اش، ابوَحّسـان اسـماء بن خارجۀ َفـزاری، او را به کوفه ُبرد  

درمانـش نمـود تـا بهبـود یافـت و سـپس بـه مدینـه رهسـپار شـد. )]ارشـاد مفیـد: 25/2[؛ عمـدة 

الّطالب: ص86 ]ص100[(

سـخن شـیخ بزرگ شـیعیان، مفید، در اإلرشـاد نشـانگر اعتقاد شـیعیان در بارۀ او اسـت: 

در  امیرالمؤمنیـن  صدقـات  ادارۀ  عهـده دار  و  بـود  پرهیـزگار  و  فاضـل،  پیشـوا،  بزرگـوار،  ی  »و

کـرده اسـت ... .« کـه زبیـر بـن بـّکار یـاد  روزگار خـود بـود و او را بـا حّجـاج ماجرایـی اسـت 

کـه آلوسـی ایـن سـخنان را  کسـی  عالمـۀ حّجـت، سـّید محسـن امیـن عاملـی _ همـان 

ی نگاشـته _ ، او را از برجسـتگان شـیعه یـاد نمـوده و در أعیـان الّشـیعه )184-166/21  در رّد و

]43/5-47[( شـرح حالـی مفّصـل برایـش نگاشـته اسـت.

کـه رافضیـان او را از دیـن اسـالم برگشـته می داننـد، اّتهامـی دروغیـن  پـس ایـن سـخن 

که از آن، بر پیشانی انسانّیت عرق می نشیند. و زشت است 

ُمّثنـٰی؛ شـیخ شـیعه، ابوجعفـر طوسـی، )رجـال الطوسـی  اّمـا عبـداهلل محـض بـن حسـن 

ی را  ]ص222[( او را از اصحاب امام صادق؟ع؟ شـمرده2 و ابن داوود ]رجال ابن داود: ص118[ و

از اصحـاب امـام باقـر؟ع؟ نیـز دانسـته اسـت.

1. بنگرید به: معجم البلدان: 180/2 ]421/1[�

2. همو  در  الّرجال )ص127( وی را از اصحاب امام باقر؟ع؟ دانسته است.)غ.(
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ی بـه رسـول خدا  گویـد: »و جمال الّدیـن بـن مهّنـا )عمـدة الطالـب: ص87 ]ص101 و 103[( 
کارگـزاری  شـباهت داشـت و بـزرِگ بنی هاشـم در روزگار خویـش بـود و پـس از پـدرش حسـن، 

امـور صدقـات امیرالمؤمنیـن را بـر عهـده داشـت.«

گرچـه روایت هـا در سـتایش و نکوهـش وی مختلفنـد، دیـدگاه نهایـی شـیعه در بـارۀ وی 
که سرور امامّیه، سّید ابن طاووس، )اقبال األعمال: ص51 ]ص579-581[( برگزیده  همان است 
و او را صالـح و نیکوعقیـده و پذیـرای امامـت امـام صـادق؟ع؟ شـمرده و از مأخـذی صحیـح، 
بـرای وی و  کـه در آن، عبـداهلل را بنـدۀ صالـح خوانـده و  کـرده  یـاد  نامـه ای را از امـام صـادق 
که به پاداش و سـعادِت ]در آخرت [دسـت یابند. سـپس ابن طاووس  عموزادگانش دعا نموده 
فرمـوده اسـت: »ایـن نشـان می دهـد کـه ایـن گـروه از سـادات حسـنی کـه دسـتگیر  و نـزد خلیفه 
بـرده شـدند، یعنـی عبـداهلل و یـاران حسـنِی وی، نـزد مـوالی مـا، امـام صـادق، پذیرفته عـذر و 
کـه  سـتوده و مظلـوم بـوده و حـّق وی را ]نیـک[ می شـناخته اند. در کتاب هـا گاه دیـده می شـود 
آنـان از امـام باقـر و امـام صـادق؟امهع؟ جـدا بوده انـد؛ و ایـن را می تـوان بـر شـیوۀ تقّیـه دانسـت؛ ایـن 
ک نسـبت داده نشـود. و  کمـان[ بـه امامان پا کـه مخالفـت آنـان بـا کارهـای زشـت و ناپسـنِد ]حا
آن چـه تـو را داللـت می کنـد کـه آنـان بـا حـْق ]نیـک[ آشـنا بوده انـد و بـدان شـهادت می داده اند، 

حدیثـی اسـت کـه بـرای مـا روایت شـده اسـت:

وی پس از ذکر سند این حدیث و رساندنش به امام صادق، گفته است _ »سپس امام؟ع؟ 

گریستیم. آن گاه، فرمود: ›پدرم، از فاطمه بنت  که صدایش بلند شد و ما نیز  گریست، چندان 

کشته می شوند  کنار رودفرات،  گروهی در  الحسین، از پدرش مرا حدیث فرمود:“از فرزندان تو1، 

_ یا زخمی می گردند _ که نه پیشینیان بر آنان پیشی جویند و نه پسینیان با آنان برابری کنند.”‹«

گواهی صریح از طریق های صحیح، در ستایش از فرزندان حسن  گوید: »این،  سپس 
د باد! _ که دستگیر و اسیر شدند؛ و نیز گواه است بر آن که ایشان به مقام بلند  و _ بر  وی و ایشان در

رگ باد! _ راه سپردند.« کرامت دست یافتند و به سوی خداوند _ شکوهش بز و سعادت و 

که نشـان می دهد عبداهلل بن حسـن و حسـنیان همراه  کرده  آن گاه، حدیث هایی را یاد 

1. سخن حضرت امام حسین؟ع؟ خطاب به دختر گرامیشان فاطمه است که همسر حسن مثنٰی و مادر عبداهلل بود. )ن.( 
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کـه هدایـت  کسـانی می بینـی  گویـد: »پـس آیـا آنـان را جـز  ی، نیکواعتقـاد بوده انـد. سـپس   و

و حّق قطعی را ]نیک[ می شناختند و تقوای خداوند را پیشه می کردند؟«

ی و دیگــر حســنیان بــه  کــه نســبت دادن اعتقــاد بــه ارتــداد و کنــون بــه خوبــی می دانیــد  ا

شــیعه، از جایــگاه راســتی بــس دور اســت.

ــه؛ شــیخ ابوجعفــر طوســی در  ــه نفــس زکّی ــب ب ــن حســن، ملّق ــن عبــداهلل ب ــد ب ــا محّم اّم

)رجــال الطوســی(، او را از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ شــمرده و ابن مهّنــا )عمــدة الطالــب: ص91 

کشــته شــد و همیــن مایــۀ لقــب یافتنــش بــه  یــت  گفتــه اســت: »او در احجــار الّز ]ص105[( 

کــه از رســول خدا؟ص؟ روایــت شــده اســت: ›از فرزندانــم، در احجــار  نفــس زکّیــه بــود؛ چــرا 

ــد.‹« ــد ش ــته خواه کش ــه(  ــس زکّی ــس )= نف ک نف ــا ــانی پ ــت، انس ی الّز

گسـترده در  نیـز سـرور مـا، سـّید ابن طـاووس، )اقبـال األعمـال: ص53 ]ص582[( سـخنی 

کـه او بـرای امر بـه معروف و نهی از منکر قیام  ی آورده و نشـان داده  اثبـات نیکوعقیـده بـودن و

نمـوده و از قتـل خویـش خبـر داشـته و دیگـران را از آن خبـر می داده اسـت. سـپس گوید: »این 

کـه ایشـان بـه خداونـد و رسـول خدا؟ص؟ تمّسـک می نموده انـد.« همـه، نشـان می دهـد 

که آن چه را در مقاتل الّطالبیین )ص85 ]ص207[(  این اسـت نظر شـیعه در بارۀ نفس زکّیه 

کـه او برتریـِن خاندانـش بـوده و از همـۀ مـردم روزگار خویـش در  آمـده، بـا اطمینـان پذیرفته انـد 

کتاب خدا و حفظ آن و فقاهت در دین و دلیری و بخشندگی و سرسختی و استواری  دانش 

در نبرد، برتر بوده اسـت. دور باد از امامّیه که به او تهمت بیرون شـدن از دین زنند؛ و کسـی که 

بدیشان چنین افترایی بسته، بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده است.

اّما ابراهیم بن عبداهلل که کنیه اش ابوالحسن بود و در باخمری1 کشته شد؛ شیخ الّطائفه 

]رجال الطوسـی: ص143[ وی را از اصحاب امام صادق شـمرده و جمال الّدین بن مهّنا )عمدة 

گـون، از بـزرگاِن دانشـوران بـود.« نیـز  گونا گویـد: »وی در دانش هـای  الطالـب: ص95 ]ص109[( 

کـه بـه »مـدارُس آیـات« مشـهور اسـت و در  دعبـل ُخزاعـی، شـاعر شـیعه، در قصیـدۀ تائّیـه اش 

1. جایی است نزدیک مدینه. بنگرید به: معجم البلدان: 109/1. )ن.(

)379(



409 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

کرده است: گونه یاد  ک را سوگ سروده، از او بدین  آن، شهیدان اهل بیت پا
کنده اند؛[ ]قبرهای خاندان پیامبر پرا

قبرهایی در کوفه و قبرهای دیگری در مدینه و برخی در فّخ که صلوات و درود من بر آن ها باد! 

و قبرهای دیگری در سرزمین جوزجان جای دارد و قبر دیگری در باَخْمرٰی در غربت گاه.

گـر ابراهیـم نـزد شـیعیان بـه راسـتی و درسـتی و نیکـِی اعتقاد، شـهرت نداشـت و آنان از  ا
ی نزد پیشـوایان شـیعیان _ صلوات اهلل علیهم _ پسـندیده نبود، دعبل  گر و قتلش آزرده نبودند؛ و ا
او را سـوگ نمی سـرود و سـروده اش را بـر امـام علـی بـن موسـی _ سـالم اهلل علیـه _ نمی خواْنـد. مـا 
گفتـه اسـت: »ابراهیـم در  کـه ابوالفـرج )مقاتـل الّطالبییـن: ص112 ]ص273[(  همـان را معتقدیـم 
دینـداری و دانـش و دلیـری و سرسـختی، بـر سرشـت و روش بـرادرش محّمد بود.« سـّید امین 
 )]181-177/2[  324-308/5( الّشـیعه  أعیـان  در  و  شـمرده  شـیعه  برجسـتگان  از  را  او  عاملـی 
بـه  اعتقـاد  ایـن  دادن  نسـبت  پـس  اسـت.  گفتـه  سـخن  تفصیـل  بـه  حالـش  شـرح  در بـارۀ 

ی را از دین برگشته می دانند، بهتانی بزرگ است. که و شیعیان 

ی هنـوز زاده نشـده و از آفریده هـای جهـان خیـال آلوسـی  اّمـا زکرّیـا بـن محّمـد باقـر؛ و
کـه همـۀ پسـران ابوجعفـر محّمـد باقـر؟ع؟ از شـش  اسـت؛ زیـرا شـیعه و سـّنی اّتفـاق نظـر دارنـد 
تـن درنمی گذرنـد و مـا در تألیفـات اهـل سـّنت و شـیعیان، به کسـی جز اینان دسـت نیافتیم: 
یـد، و عبیـداهلل1. پس نسـبت دادن اعتقاد به ارتـداد زکرّیا به  جعفـر، عبـداهلل، ابراهیـم، علـی، ز

شـیعیان، باطـل اسـت؛ زیـرا موضوعی نـدارد.

ی، نوادۀ حسین اثرم پسر امام  گر مقصود و اّما محّمد بن عبداهلل بن حسین بن حسن؛ ا
که نسلش زود برچیده  ی جز این سخنی نگفته اند  مجتبی است، نسب شناسان در بارۀ و
در  باشد،  ی  و جز  کسی  مقصودش،  گر  ا و  نکرده اند.  یاد  نواده ای  و  فرزند  برایش  و  شد؛ 

کتاب های انساب از او نامی نیافتیم تا شیعه او را کافر یا مؤمن شماَرد. در میان امامّیه، هیچ 

کافر بداند. کسی با این نام را، خواه حسنی باشد و خواه حسینی،  که  کس را نُجستیم 

1. در المجـدی فـی أنسـاب الطالبیـن ]ص94[ تألیـف دانشـور نسب شـناس، عمـری، و برخـی دیگـر از مأخذهـا، چنیـن 
آمـده و در بعضـی دیگـر، عبـداهلل بـه صـورت مکـّرر آمـده اسـت.
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بـن  علـی  بـن  حسـن  بـن  یـد  ز و[فرزنـد  نسـل  ]از  ی  و حسـن؛  بـن  قاسـم  بـن  محّمـد  اّمـا 

ی  ابی طالـب؟ع؟ اسـت کـه لقبـش َبْطحانـی1 بـوده و شـیخ الّطائفه )رجـال الطوسـی ]ص298[( و

را از اصحـاب امـام صـادق _ سـالم اهلل علیـه _ شـمرده و جمال الّدیـن بـن مهّنـا )عمـدة الطالـب: 

گفتـه: محمـد بطحانـی فقیـه بـوده اسـت. مـا از هیـچ شـیعه ای سـخنی در  ص57 ]ص72[( 

ی نیافتیـم تـا شـاهدی بـرای آن دروِغ نسـبت داده شـده بـه شـیعیان باشـد. عیب جویـی از و

یـد بـن  ی ابوالحسـین یحیـی بـن عمـر بـن یحیـی بـن حسـین بـن ز اّمـا یحیـی بـن عمـر؛ و

یدّیـه بـه  کـه از پیشـوایان ز علـی بـن حسـین بـن علـی بـن ابی طالـب _ سـالم اهلل علیهـم _ اسـت 

کـه ابن مهّنـا )عمـدة  کنـد  کفایـت  ی، همیـن  شـمار مـی رود. در بیـان عقیـدۀ شـیعه در بـارۀ و

ی در کوفـه قیـام نمـود و مـردم را بـه پیشـوایی مورد  الطالـب: ص263 ]ص273[( گفتـه اسـت: »و

رضایـت خـدا و رسـول و مؤمنـان از آل محمـد ، فراخوانـد و از پارسـاتریِن مردم بود و شـانه اش از 

بـاِر رسـیدگی بـه زنـان آل ابی طالـب سـنگین بـود و بـرای احسـان بـه ایشـان، خود را سـخت به 

کشـته شـد و  ی نبـرد نمـود و او  زحمـت می افکْند ... پـس محّمـد بـن عبـداهلل بـن طاهـر بـا و

سـرش را بـه سـامّراء بردنـد. چـون سـر او را نـزد محّمـد بـن عبـداهلل بـن طاهـر آوردنـد، در کوفه به 

گفـت:  ی درون شـد و  مجلـس شـادباش نشسـت؛ و ابوهاشـم داوود بـن قاسـم جعفـری بـر و

گر رسـول خدا؟ص؟ زنده بود، در مورد  که ا ›همانا کشـته شـدن کسـی را به شـادباش نشسـته ای 

که می سرود: گفته می شد.‹2 پس از آن مجلس بیرون آمد، در حالی  ی تسلیت  او به و

ای بنی طاهر! آن ]شکار[ را به گوارایی بخورید؛ اّما گوشت پیامبر را نتوان به گوارایی خورد.

که از دست برود.« که خداوند طالب انتقامش باشد، روا نیست  خونی 

که  گروهی از شـاعران بزرگ شـیعه، او را سـوگ سـروده اند؛ از جمله ابوالحسـن3 ابن رومی 

کـه یکـی از آن هـا 110 بیـت دارد و در عمـدة الطالـب )ص220( یافـت  او را بـا دو قصیـده رثـا گفتـه 

1. ایـن کلمـه هـم بـا فتحـۀ حـرف بـاء اسـت تـا منسـوب بـه بطحاء باشـد؛ و هم با ضّمۀ آن، تا منسـوب باشـد بـه ُبطحان که 
دّره ای در مدینـه اسـت. بنگریـد به: عمدة الّطالـب: ص57 ]ص72[�

کرده است. 2. یعقوبی )تاریخ الیعقوبی: 221/3 ]479/2[( این را یاد 

که آوردیم. )غ.( 3. در متن، ابوالعباس آمده، ولی درست، همان است 
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گردد و سـرآغاز آن چنین اسـت:
کدام یک از دو راه را می سـپری: دو راه مختلف یکی راه مسـتقیم و دیگری  که  برابرت را بنگر 

طریق ناراست.

که آغازش این است: ی، قصیدۀ جیمّیه ای دارد  نیز در سوگ و
ک و سیه چشـــم و عشـــوه گر  کودکـــی بـــا آن دوشـــیزگان آزرمنـــا  ســـام بـــاد تـــو را ای ســـرزمین 

و کرشمه فروش!

همچنیـن ابوالحسـین علـی بـن محّمـد ِحّمانـی افوه، در سـوگ او بسـیار شـعر سـروده که 

برخـی از آن هـا در همیـن کتـاب )61/3 و 62( گذشـت.

 ایـن اسـت اعتقـاد درسـت شـیعه در بـارۀ ایـن سـروران پیشـوا. شـیعه نگفتـه و نگویـد 

کـه کسـی از اینـان، از دیـن برگشـته و یا کسـی از حسـنیان و حسـینیان  و هرگـز نخواهـد گفـت 

کـه بـر پیشـوای مـورد  یـد بـن علـی بـن حسـین، مرتـد بـوده اسـت؛ امامتـی  معتقـد بـه امامـت ز

رضایـت خـدا از آل محّمـد _ سـالم اهلل علیهـم _ منعقـد شـده اسـت.

که از دهانشان بیرون می آید؛ جز دروغ نمی گویند.« ]کهف/5[ »بزرگ و زشت سخنی است 

ی از شـرافت و بزرگی شـان دفاع می کند،  کـه این کسـان را که و مـا از ایـن مـرد می پرسـیم 

یشـۀ ایشـان را برکْند و در ژرفای چاه ها و اعماق زندان ها به بند کشـید؟  چه کسـی کشـت و ر

کـه آنـان را مرتـد می دانسـته اند؛ یـا  کـه او ایشـان را مّتهـم می نمایـد  آیـا همـان شـیعیانی بودنـد 

کـه اّدعـا می کند ایشـان را بزرگ می شـمارند؟ ی بوده انـد  همـان هم مسـلکان خـوِد و

که به خوبی پاسخ می دهد. یخ را بخوانید  با من بیایید و صفحۀ تار

کتاب )75/3( به شما شناساندیم. کنندۀ سر او را در همین  ید شهید؛ قاتل و جدا اّما ز

ی را داد  یـد؛ ولیـد بـن یزیـد بـن عبدالملـک در سـال 125 فرمـان قتـل و و اّمـا یحیـی بـن ز

کشـت، سـلم بـن احـوز ِهاللـی بـود و َنصـر بـن سـّیار در برابـرش سـپاه آراسـت  کـه او را  کسـی   و 

و  رزم[  لبـاس  جامـه]و  و  افکْنـد  تیـر  ی  و بـه  َعَنـزی،  سـلیمان  بـن  عیسـی  غـالم  عیسـی،  و 

سالحش را به یغما برد.
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هـب: ص2 ]236/3[؛ تاریـخ الیعقوبـی: 
ّ

)تاریـخ األمـم و الملـوِک طبـری: ص8 ]230/7[؛ ُمـروج الذ

)]332/2[ ص3 

کارگــزارش، عثمــان بــن حّیــان  و اّمــا حســن بــن حســن ُمّثنــٰی؛ ولیــد بــن عبدالملــک بــه 
یانــه بــزن و یــک روز برابر  مــّری، چنیــن نوشــت: »حســن بــن حســن را بیــاب و او را صــد ضربــه تاز
ی رســید، به دنبال  ی را بُکشــم.« چون نامه به و مــردم بــر پــای بــدار؛ و خــود را جــز آن نبینــم که و
کســانی برای رفع اختالف نزدش بودند، حســن را به مجلس او  که  حســن فرســتاد و در حالی 
ی آموخت و خداوند او را رهایی بخشید   آوردند. پس علی بن حسین؟ع؟ کلمات فرج را به و
کر: 164/4 ]433/4[( حســن از قهــر و چیرگــی  یــخ مدینــة دمشــِق ابن عســا و آزادش نمودنــد. )تار
کــه ســلیمان بــن  یســت تــا آن  بنی امّیــه بــر خــود هراســید و خــود را پنهــان نمــود و نهــان ز

کشــت. )الّزینبّیــات( عبدالملــک  در ســال 97 پنهانــی او را مســموم نمــود و 

ی را عبـداهلِل خـواری لقـب داده بـود و او را بـه سـال 145  و اّمـا عبـداهلل محـض؛ منصـور و
ی را همـراه 19 تـن از  کـه و در زنـدان خویـش در شـهر هاشـمیه بـه قتـل رسـانید؛ همـان هنـگام 
یانـه رنـگ  فرزنـدان ]امام[حسـن، سـه سـال در حبـس افکْنـد. در ایـن میـان، ضربه هـای تاز
یانـه ای بـه یکـی از  ی جـاری نمـوده بـود و تاز برخـی از ایشـان را دگرگـون سـاخته و خـون از و
یخـت[؛ و آب می طلبیـد  دو چشـمش خـورده، پـس ]بـه سـان مایعـی[ روان گشـت ]و بیـرون ر
بمردنـد.  تـا  بسـت  ایشـان  ی  رو بـر  را  زنـدان  دِر  منصـور  پـس  نمـی داد.  آب  ی  و بـه  کسـی  و 
مـه تألیـف سـبط ابن جـوزی: ص126 

ُ
)تاریـخ األمـم و الملـوِک طبـری: 196/9 ]542/7[؛ تذکـرة خـواص األ

]ص218-220[؛ مقاتل الّطالبیین: چاپ ایران، ص71 و 84 ]ص171 و 203[(. در تاریخ یعقوبی )160/3 

کـه بـه دیوارهـا میخ کـوب شـده بودنـد.« ]370/2[( آمـده اسـت: »ایشـان را در حالـی یافتنـد 

کشـت  را  او   145 سـال  در  قحطبـه  بـن  حمیـد  زکّیـه؛  نفـس  عبـداهلل  بـن  محّمـد  اّمـا   و 
ی آن را نـزد ابوجعفـر منصـور ُبـرد. منصـور آن سـر را  و سـرش را بـرای عیسـی بـن موسـی آورد و و
مه 

ُ
در کوفـه بـر جایـی بلنـد نصـب نمـود و فرمـان داد تـا در شـهرها چرخاندنـد. )تذکـرة خـواص األ

تألیـف سـبط ابن جـوزی: ص129 ]ص224[(

و اّما ابراهیم بن عبداهلل؛ منصور، عیسی بن موسی را از مدینه فراخواْند تا با وی نبرد کند.  )383(
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او با ابراهیم در باخمری1 به نبرد برخاست تا آن که او در سال 145 کشته شد و سرش را برای 
منصور آوردند. منصور آن سر را در برابر خویش نهاد و فرمان داد تا آن را در بازار بر جایی بلند 
نصب کنند و سپس به ربیع دستور داد تا آن را نزد پدِر ابراهیم، عبداهلل، در زندان بَبرند؛ و او 
چنین کرد. )تاریخ األمم و الملوِک طبری: 260/9 ]646/7[؛ تاریخ الیعقوبی: 114-112/3 ]376/2-
عمری،  نسب شناس،  دانشمند  ]ص226[(.  ص130  سبط:  تألیف  مه 

ُ
األ خواص  تذکرة  379[؛ 

)المجدی فی أنساب الطالبیبن ]ص42[( گوید: »سپس ابن ابی الکرام جعفری سر او را به مصر ُبرد.«

یانـه زدنـد. سـپس در خانـۀ فتـح بـن  و اّمـا یحیـی بـن عمـر؛ متـوّکل فرمـان داد تـا او را تاز
تـا آزاد شـد و بـه بغـداد رهسـپار  بـر ایـن حـال ماْنـد  ی را بـه حبـس افکْنـد. مّدتـی  خاقـان، و
گشـت. و همچنـان در آن جـا بـود تـا آن کـه در روزگار مسـتعین، بـه کوفـه رفـت و در آن جا قیام 
نمـود و مـردم را بـه پیشـوایی مـورد رضایـت خـدا و رسـول و مؤمنـان از آل محمـد، فراخوانـد. 
ی فرسـتاد؛ نیـز محّمـد بـن عبـداهلل بـن طاهـر،  مسـتعین مـردی بـه نـام کلکاتکیـن را بـه سـوی و
کشـته  کرد. پس جنگیدند تا یحیی در سـال 250  ی روان  حسـین بن اسـماعیل را به سـوی و
ی آن سـر را در سـپری، برابـِر خویـش نهـاد   شـد و سـرش را نـزد محّمـد بـن عبـداهلل آوردنـد. و
ی درآمدند. سپس فردای آن روز، فرمان داد تا سر او را نزد مستعین  و مردم برای شادباش بر  و

بردند. )تاریخ األمم و الملوِک طبری: 89/11 ]266/9[؛ تاریخ الیعقوبی: 221/3 ]497/2[(

کــه  می کننــد  اّدعــا  »رافضیــان  گویــد:  ص55(  الّشــیعه:  و  )الّســّنة  رضــا  رشــید  چهــارم( 
صحیح تریــِن کتاب هایشــان، چهــار کتــاب اســت: الکافــی، فقــه من ال یحضــره الفقیــه، الّتهذیب، 
کتاب هــای چهارگانــه  کــردن بــه روایت هــای موجــود در ایــن  کــه عمــل  گوینــد  اإلســتبصار. آنــان 

که شــیعه ای دوازده امامی روایت نموده و حدیث نگاران  واجب اســت و نیز باید به هر حدیثی 
کــه نــزد شــیعیان  آن هــا تدویــن نموده انــد، عمــل نمــود. مرتضــی، ابوجعفــر طوســی، و فخرالّدیــن 

ی لقب یافته، بدین مطلب تصریح نموده اند.«
ّ
به محّقق َمَحِل

کتـاب درخـوِر اعتمادتریـن کتاب هـای حدیـث  کـه ایـن چهـار  پاسـخ: شـیعیان معتقدنـد 

ة 
ّ
ی اسـت. و اّما محّقق، نجم الّدین لقب داشـته و به الحل

ّ
1. فخرالّدین لقب شـیخ ما، محّمد بن حسـن فرزند عالمۀ حل

الفیحاء منسـوب بوده و نه به محل.
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که حدیث نگاران  که عمل به روایت های آن ها یا روایت هر شیعه دوازده امامی  هستند؛ اّما این 

ایشـان  تدویـن نموده انـد، واجـب باشـد، سـخنی اسـت کـه هیـچ یـک از شـیعیان بـر زبـان نرانـده 

ـی از ایـن 
ّ
اسـت. علـم الهـدی سـّید مرتضـی و شـیخ الّطائفه ابوجعفـر و نجم الّدیـن محّقـق حل

کـه در دسـت مـا اسـت، هیـچ  کتاب هـای ایشـان  کـه وی بدانـان زده، پیراسـته اند و در  تهمـت 

نشانی از این بهتان بزرگ یافت نگردد؛ و اهل خانه به آن چه در آن است، داناترند.

کـه دانشـوران شـیعه دسـته ای از احادیث همیـن کتاب ها را  گـواه ایـن سـخن، آن اسـت 

رد نمودند، خواه به سـبب عیب ُجسـتن در سـند و خواه به دلیل چند و چون در متن آن ها. 

کـه ایـن دانشـوران از دورۀ دو بزرگـوار برجسـته، جمال الّدیـن  گـواه ایـن مطلـب، آن اسـت  نیـز 

ـی، روایت هـا را بـه چهـار 
ّ
گردش آیـت اهلل عالمـۀ حل سـّید احمـد بـن طـاووس حسـنی و شـا

کرده انـد: صحیـح، حسـن، موّثـق، و ضعیـف. دسـته تقسـیم 

کـه  کتاب هـا، و پیشـاپیش همـۀ آن هـا، بـر مـرآة العقـول  کاش ایـن مـرد بـر شـرح های ایـن 

ی چگونـه در هـر  کـه و گاهـی می یافـت و می دیـد  بـر الکافـی اسـت، آ شـرح عالمـۀ مجلسـی 

سـند، بـه حکـم اجتهـاد خویـش، آن را در یکـی از دسـته های حدیـث جـای می دهـد؛ یـا بـه 

جلـد سـوم از المسـتدرک تألیـف محّدث نوری، آن بزرگوار برجسـتۀ حّجـت محّدثان، مراجعه 

ی را بـه حـق راه بنمایاَنـد و سـخن راسـت را بـه او بیاموزاَنـد و از دروغ بسـتن  بـر  می نمـود تـا و

کارشان، بازدارد. گروهی بزرگ ]از اّمت[ یعنی شیعه، آن هم بدون دانش و بینایی در 

کتاب های چهارگانه را باطل و ناراسـت شـمرده، به سـبب خبرهای  سـپس رشـید رضا 

کـه او ایشـان را  یـان در بعضـی از سـندهای ایـن کتاب هـا  واحـِد آن هـا و نیـز وجـود برخـی از راو

بـه چیزهایـی مّتهـم نمـوده که از آن برکنارند و برخی شـان هم دچار انحراف مذهبی هسـتند، 

ایـن  حدیث هـای  نیاینـد.  شـمار  بـه  ثقـه  روایـت،  در  کـه  نمی شـود  سـبب  انحرافشـان  اّمـا 

کـه  گوینـد. در ایـن میـان، افـرادی نیـز هسـتند  کـه شـیعیان آن را موّثـق  کسـان از نوعـی اسـت 

ضعیـف شـمرده شـده اند، اّمـا برخـی روایت هـای خـاص از ایشـان، بـا نشـانه هایی از درسـتی 
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یـد[، محّدثـان سـّنی و شـیعه  و راسـتی همـراه شـده اسـت ]پـس می تـوان بدان هـا اعتمـاد ورز

کرده انـد. پـس ایـن مـرد بـا دانـش درایـۀ  در مجموعه هـای حدیثـی خـود بـر همیـن شـیوه عمـل 

کـه خـود را بـه نادانـی زنـد تـا  حدیـث و شـاخه های آن ناآشـنا اسـت و یـا خوشـایندش افتـاده 

گـر او بـه مقّدمـۀ ابن َحَجـر در فتـح البـاری  سـتمگرانه بـه عیب جویـی و دشـنام دهی برخیـزد. ا

بشـرح صحیـح البخـاری، و نیـز شـرح آن از َقْسـَطالنی  و همچنیـن شـرحش از عینـی، و شـرح 

نـووی بـر صحیـح مسـلم، و ماننـد ایـن کتاب هـا مراجعـه می نمـود، در آن هـا چیـزی می یافـت که 

تشـنگی اش را فروبنشـاَند و قلمـش را از نشـر ایـن سـخناِن باطـل بازمی داشـت.

ـم روایـت می کنـد
ّ
گویـد: »طوسـی از ابن معل پنجـم( رشـید رضـا )الّسـنة و الّشـیعه: ص57( 

کاغـذ دروغیـن اسـت، و نیـز  کـه بـس دروغگـو بـوده و صاحـب همـان نامـه و   و او از ابن مابویـه 

کسـب دانـش  مشـغول بـوده و بـر نـزد  از مرتضـی روایـت می نمایـد. و ایـن هـر دو بـا یکدیگـر بـه 

استادشـان محمـد بـن نعمـان درس خوانـده و دانـش آموختنـد. و نـزد محّمـد بـن ُنعمـان از 

گفتن را روا می دانسته است.« اب دروغگوتر بوده و برای یاری مذهبش، دروغ 
ّ

کذ مسیلمۀ 

پاسخ: صاحب آن توقیع )= دستخط( که این مرد آن را نامه و کاغذی دروغین پنداشته، 

کـه لقبـش صـدوق اّول  علـی بـن حسـین بـن موسـی بـن بابویـه _ نـه بـا میـم، بلکـه بـا بـاء _ بـوده 

ـم درگذشـته 
ّ
اسـت و در سـال 329 یعنـی هفـت یـا نـه سـال پیـش از والدت شـیخ مفیـد ابن معل

اسـت؛ چـرا کـه شـیخ مفیـد در سـال 338/336 والدت یافـت. پـس ممکن نیسـت که شـیخ 

کـرده باشـد. آری؛ وی از فرزنـد ابن بابویـه، یعنـی ابوجعفـر محّمـد بـن  مفیـد از ابن بابویـه روایـت 

علـی مشـهور بـه صـدوق، روایـت نمـوده؛ اّما او صاحب دسـتخط نیسـت.

که در رواق حرم  که شیخ اّمت، مفید،  کسی به آلوسی خبر داده  کاش می دانستم چه 

مسیلمۀ  از  است،  گرامی  جایگاه  و  بارگاه  دارای  جواد  امام  و  کاظم  امام  جوادین  امامین 

تا  گستاخ نموده  را  او  به شمار می رود! چه چیز  بوده، دروغگوتر  کافر  به خداوند  که  اب 
ّ

کذ

گونه با بدنامی یاد نماید؟ این  کت باری بر زبان رانده، او را بدین  گزنده و هال چنین سخن 
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ی را چنین معّرفی نموده است: »او دانشور شیعیان و  یاِفعی است که در مرآة الجنان )28/3( و

م، 
ّ
پیشوای رافضیان و دارای تألیف های فراوان و شیخ ایشان، معروف به مفید و نیز ابن معل

کالم و مناظره و فقه، سرآمد بود، و با پیروان هر عقیده ای مناظره می نموده  که در دانش  بوده 

ی بسیار  گفته است: ›و است. و در حکومت آل بویه دارای شکوه و عظمت بود ابن ابی طّی 

درشت  و  زبر  لباسی  و  می گزاْرد؛  روزه  و  نماز  بسی  ید؛  می ورز خشوع  فراوان  می داد؛  صدقه 

می پوشید.‹«

از  بسـیاری  ی،  و مجلـس  »در  گویـد:   )]19/12[  15/12 الّنهایـه:  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  نیـز 

دانشـوران دیگـر مذهب هـا نیـز حضـور می یافتنـد.« این سـخن حکایت از آن دارد که او شـیخ 

اّمـت اسـالمی و نـه تنهـا امامّیـه بـوده؛ پـس بـزرگ شـمردنش بـر هـر مسـلمان واجـب اسـت.

کـه با  آیـا چنیـن اسـت ادب دانـش و دیـن؟ آیـا در شـریعت و اخـالق روا شـمرده می شـود 

ی دانشـوران ُبرده شـود و از آنان به عیب جویی و بدگویی سـخن  گزنده ای، آبرو چنین سـخن 

کـه اختالف  کـه هـر قـدر هم  گـردد؟ آیـا در قانـون اسـالم مبـاح شـمرده شـده  رود و بدانـان سـتم 

کافر پسـت تر  که از  گردد، مسـلمانی تا آن اندازه فرو آورده شـود  کینه شـعله ور  گیرد و آتش  باال 

کـه از پایه های دین  گـردد؟ ایـن در بـارۀ هر مسـلمانی اسـت، چه رسـد به شـیخ مفیـد   شـمرده 

و برجسـتگان آن، و نیـز از فراخواننـدگان بـه سـوی حـق و یـاران آن بوده و شـکوه علمی عراق را 

پایـه نهـاده و وجـدان مـردم آن را بیـدار نمـوده اسـت! گنـاه او چیسـت، مگـر آن که امـر نیکی را 

که آلوسـی انکار نموده _ مانند والیت امیرالمؤمنین _ او آن را پذیرفته اسـت و بر چکاد دانش 

که این هجوم گر از رسیدن به آن باز مانده است. کردار برآمده  و 

کسان دیگر و یا سندی  کتاب های  کتاب های شیخ مفید یا  ی به مأخذی از  کاش و

که برای یاری مذهبش  که او به شیخ داده  که در آن، نسبتی  ی اشاره می نمود  مّتصل به و

گفتن را روا می شمارد، موجود باشد. اّما تألیفات شیخ؛ سراسر آن ها از چنین سخن  دروغ 

اّما  و  نداده؛  ی نسبت  به و را  این سخن  نیز  ما  از دانشوران  و هیچ یک  تهی است؛  زشتی 
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سند؛ هیچ کسی را نمی یابید که این را خواه به صورت پیوسته و خواه گسسته، به او رسانده 
ک با نسبت های ساختگی، در  کردن فضای پا باشد. پس این نسبت نادرست است و تیره 

که اّدعای دانشوری دارد! کسی  شأن یک مسلمان بی سواد نیست، چه رسد به 

ششـم( رشـید رضـا )الّسـنة و الّشـیعه: ص58-61( زیـر عنـوان »سرسـپردن امامّیه بـه نامه ها و 
کاغذ هـای رسـیده از مهـدی منتَظـر« گوید:

از  نموده انــد _  اعتــراف  خــود  کــه  _ چنــان  را  خویــش  مذهــب  بیشــینۀ  ایشــان  »آری؛ 
آن هــا  کــه  نــدارد  تردیــد  خردمنــدی  هیــچ  کــه  برگرفته انــد  دروغینــی  کاغذ هــای  و  نامه هــا 
کــه صاحــب ایــن نامه هــا و  ــد هســتند. شــگفتا از رافضیــان  ــر خداون افتراهــای بســته شــده ب
ی بــس دروغگــو و برکنــار از دیــِن روشــن اســت.  کــه و کاغذ هــا را صــدوق نامیده انــد؛ حــال آن 
کاغــذ برنوشــته، شــبانه در ســوراخ درختــی می نهــد  کــه پرسشــی را بــر تکــه ای  او اّدعــا می نمــود 
ــن  ــد. ای ــخ آن را می نویس ــت، پاس ــان اس ــب الّزم ــدی صاح ــان، مه ــای آن ــه اّدع ــه ب ک ــی  کس و 
نــزد رافضیــان بــه شــمار  کاغذ هــا از قوی تریــن دلیل هــا و اســتوارترین حّجت هــا  نامه هــا و 

می رونــد. پــس مــرگ بــر ... .

بـدان کـه ایـن نامه هـا و کاغذ هـا فراواننـد؛ از جملـه: نامـۀ علـی بـن حسـین بن موسـی بن 
کـه نامـه و کاغـذی را از صاحـب الّزمـان در پاسـخ سـؤال خویـش نشـان مـی داد و  مابویـۀ قّمـی 
کـه بـه واسـطۀ علـی بـن جعفـر بـن اسـود، بـا ابوالقاسـم بـن ابی الحسـین بـن روح،  اّدعـا می کـرد 
ی را بـه مهـدی برسـاَند و  کاغـذ و یکـی از سـفیران ]صاحـب الّزمـان[، مکاتبـه نمـوده تـا نامـه و 

ی است، برای او ارسال نمود. که به اّدعای او، پاسخ صاحب االمر به و کاغذ را  نامه و 

نمونـۀ دیگـر، نامه هـا و کاغذ هـای محّمـد بـن عبـداهلل بـن جعفر بن حسـین بـن جامع بن 
ی در بـارۀ چند  کـه بـا صاحـب االمـر مکاتبـه نمـوده و از و مالـک حریـری ابوجعفـر قّمـی اسـت 
کـه مـن  گفـت  گویـد: ›احمـد بـن حسـین مـا را  کـرده اسـت. او  مسـأله در ابـواب شـرعی سـؤال 
یافتـم و پاسـخ ها و دسـتخط ها را در میـان سـطرها ]ی  ایـن پرسـش ها را از ]متـن[ اصـل آن در
آن پرسـش ها[ دیـدم.‹ ایـن پاسـخ ها را محّمـد بـن حسـن طوسـی در الغیبـه ]ص345[ و نیـز در 

کرده است. کتاب اإلحتجاِج ]563/2-603[ یاد 

279/3

)387(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 3( 418

کـه بـه اّدعـای ایشـان، امامـان در پاسـخ سـؤال های  ایـن توقیع هـا، نوشـته هایی هسـتند 

شـیعیان برنوشـته اند. هـرگاه میـان توقیع هـا و حدیـِث روایـت شـده بـا سـند صحیـح، تعارض 

کـردن توقیع هـای  پیـش آیـد، آن توقیع هـا را ترجیـح می دهنـد. ابن مابویـه در الفقـه، پـس از یـاد 

کـه به دو مـرد وصّیت کرده باشـد،  رسـیده از ناحیـۀ مقّدسـه ]= صاحـب االمـر[ در بـارۀ مـردی 

گفتـه اسـت: ›ایـن توقیـع  نـزد مـن بـه خـّط ابومحّمـد بـن حسـن بـن علـی موجـود اسـت. و در 

کـه بـه خـالف ایـن توقیـع  اسـت. مـن  گـردد  کلینـی، روایتـی از امـام صـادق یافـت  الکافـی از 

کـه نـزد مـن اسـت، فتـوا  بـه ایـن حدیـث فتـوا ندهـم؛ بلکـه بـه آن دسـتخط از حسـن بـن علـی 

دهم.‹

نمونۀ دیگر، توقیع های ابوالعّباس جعفر بن عبداهلل بن جعفر ِحْمَیری قّمی است.

دیگر نمونه، توقیع های برادر او حسین، و نیز برادرش احمد است.

گـرد آورده کتابـی در بـارۀ حدیث هـای روایـت شـده از صاحـب االمـر   همیـن ابوالعّبـاس 

 و آن را قرب اإلسناد الی صاحب االمر نامیده است.

بــن  بکیــر  بــن  جهــم  بــن  حســین  بــن  ســلیمان  بــن  علــی  توقیع هــای  دیگــر،  نمونــۀ 

بــا صاحــب االمــر مکاتبــه می کنــد  کــه او نیــز اّدعــا می کــرد   اعیــن ابوالحســن رازی اســت 

و توقیع هایی نشان می داد.

کـه شـیعیان احکام خویش را بر آن اسـتوار نمـوده و آن را  ایـن پـاره ای از چیزهایـی اسـت 

یـا اسـت کـه وضعّیـت اّدعـای رافضیـان در این  آییـن خـود قـرار داده انـد؛ و ایـن جرعـه ای از در

گـردد ... .« کـه دینشـان را از عتـرت گرفته انـد، با آن روشـن 

کــه جمال الّدیــن قاســمی را از نشــان دادن  پاســخ: شایســتۀ ایــن مــرد ]= آلوســی[ آن بــود 

کــه ســّید محّمــد رشــید رضــا نیــز  وظیفــه داشــت تــا  نامــه اش بــه دیگــران نهــی نمایــد؛ چنــان 

شــیعیان، و بلکــه انصاف پیشــگان مذهــب خویــش را نیــز از دســتیابی بــه رســالۀ خــود منــع 

کنــده در ایــن دو، از زشــتی پــرده برمــی دارد و نام هــای نیــک را  نمایــد؛ زیــرا ســخنان باطــل پرا
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ــد و دامــن تعّصــب نیــز  ــر هیــچ فرهیختــه ای پوشــیده نمی ماَن کــه ب زشــت می گردانــد، چنــان 
گــر خواننده،  آن را فرانمی پوشــد و اندیشــۀ دفــاع کننــده از آن هــم بــه ســامانش نمــی آوَرد؛ البّته ا

بزرگوار و آزاداندیش و بیدار وجدان باشد.

کـه امامّیـه بـه دسـتخط های رسـیده از مهـدی  چگونـه بـر ایـن پژوهنـده پوشـیده مانـده 
از  کـه  یند_ چنـان  او هماننـد  کـه  کسـانی  و  مـرد  ایـن  خـود  سـخن  سرنمی سـپارند؟  منتَظـر 
قصیمـی در  الّصـراع بیـن اإلسـالم و الوثنّیـه خواهـد آمد _ راز نهفته در سرنسـپردن شـیعیان به این 
کـه محّمدهای سـه گانه1، صاحبـان کتاب های  دسـتخط ها را آشـکار سـاخته اسـت. همیـن 
از  هیچ یـک  تألیف هـا  ایـن  در  هسـتند،  امامّیـه  شـیعۀ  مأخذهـای  مهم تریـن  کـه  چهارگانـه 
پژوهنـدگان  گاهـی  آ نکرده انـد،  یـاد  مقّدسـه  ناحیـۀ  از  رسـیده  توقیع هـای  و  دسـتخط ها  آن 
و  باطـل  بـه  گرایـش  اّمـت در  کار  کـه  امامّیـه می دانسـته اند  کـه آن سـه شـیخ  برمی انگیـزد  را 
کـه خـود، ایـن دسـتخط های رسـیده از  گویـا بـا آن  کجـا می رسـد؛  انـکار وجـود امـام زمـان بـه 
ناحیـۀ شـریفه را روایـت نمـوده و بـه اّمـت رسـانده بودنـد، از بیـان آن هـا در ایـن تألیف هـای 
ی بـود که مذهـب عتـرت از ]عنوان[جعفرِی صادقی   خویـش، نهـی شـده بودنـد. ایـن از آن رو
کـه  کـور ایـن مجـال باقـی نماَنـد  ی نگرایـد تـا بـرای تعّصب پیشـگان  بیـرون نـرود و بـه مهـدو
کـه بـه اّدعـای آنـان وجـود نـدارد و بـه  بگوینـد مذهـب امامّیـه از امـام پنهانـی برگرفتـه شـده 
گمـان آنـان دروغیـن اسـت، سرمی سـپارند. ایـن، خـود، رازی اسـت از  کـه بـه  دسـتخط هایی 

کتاب هـای چهارگانـه را می افزایـد. کـه وثـوق و اعتمـاد بـه  رازهـای امامـت 

حّجت  چهارگانۀ  سفیران  زندگی  مکان  بغداد،  در  که  است  کلینی  االسالم  ثقة  این 
کتابش  کوتاه وفات یافته و  یسته و به سال 329 در دوران غیبت  منتَظر، در یک روزگار می ز
را در طول بیست سال نگاشته و با این حال، می بینید که هیچ یک از توقیع های امام منتَظر 
که چندین  که دربردارندۀ 16199 حدیث است، ذکر نکرده، با آن  کتاب ُپربارش الکافی  را در 

کتابش بسیاری از  ی در  گشته و نیز  و نمونه از همین توقیع ها از طریق های خود او روایت 

کرده است. توقیع های دیگر امامان اهل بیت عصمت _ سالم اهلل علیهم _ را یاد 

کلینی؛ ابوجعفر محّمد بن علی بن بابویه قّمی؛ ابوجعفر محّمد بن حسن طوسی. 1. ابوجعفر محّمد بن یعقوب 
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همچنیـن ایـن ابوجعفـر بـن بابویـه صـدوق اسـت بـا آن که شـماری از این دسـتخط های 

کتابش کمال الدین و تمام النعمه آورده و در همان )ص266 ]ص482[( بابی ویژۀ آن  گرامی را در 

کتاب ُپربارش، من ال یحضره الفقیه، یاد نکرده است. برنهاده، هیچ یک از آن ها را در 

 آری؛ تنهـا در یـک جـای از ایـن کتـاب _ تـا آن جـا که مـن دیده  ام _ حدیثـی را برای تأیید 

ی )مـن ال یحضـره الفقیـه:  و تقویـت، آن هـم بـدون یـاد و نامـی از امـام عصـر؟ع؟ آورده اسـت. و

کـه بـه عمـد روزی از مـاه  کسـی  کـه بـر پایـۀ آن،  گویـد: »حدیثـی  چـاپ لکهنـو: 41/2 ]118/2[( 

کـه  کّفـاره دارد؛ مـن بـه همـان حدیـث در بـارۀ کسـی فتـوا می دهـم  رمضـان را روزه نگیـرد، سـه 

کـه چنیـن چیـزی در روایت هـای  ک حـرام، روزه اش را بگشـاید؛ چـرا  بـا آمیـزش حـرام یـا خـورا

کـه از شـیخ ابوجعفـر محّمـد بن عثمـان عمری _ قّدس  ابوالحسـین اسـدی؟ضر؟ در زمـرۀ آن چـه 

ی رسـیده، آمـده اسـت.« وحـه _ بـه و اهلل ر

کـه توقیع هـای احـکام رسـیده  پـس از آن دو، شـیخ الّطائفه ابوجعفـر طوسـی نیـز بـا ایـن 

 از ناحیـۀ مقّدسـه بـه محّمـد بـن عبـداهلل بـن جعفـر ِحْمَیـری را در کتـاب الغیبـه )ص214-184 

کتابش، الّتهذیب و اإلستبصار،  و 243-258 ]ص374-384[( آورده، هیچ یک از آن ها را در دو 

کتاب های چهارگانۀ پایه برای مأخذهای احکام هسـتند، نیاورده اسـت. که از 

که آنان بر روایت توقیع  اسحاق بن یعقوب از ناحیۀ مقّدسه اجماع دارند و  آیا نمی بینید 

کلینی روایت  ابوجعفر صدوق )کمال الدین و تمام النعمة: ص266 ]ص483[( آن را از ابوجعفر 

کلینی روایت  نموده و نیز شیخ ابوجعفر طوسی )الغیبه: ص188 ]ص290[( آن را با سندش از 

کتاب های چهارگانه شان عنوان  که ایشان در  کرده و در آن، احکام مسائل سه گانه ای آمده 

کتاب های چهارگانه،  کرده اند، اّما با دلیل هایی جز این توقیع به اثبات آن پرداختند و در آن 

هیچ نشان و اثری از این توقیع یافت نمی شود؟ آن مسائل سه گانه از این قرارند:

1. حرام بودن آبجو

کلینـی )الکافـی: 197/2 ]422/6[(؛ شـیخ )تهذیـب  کرده انـد:  ایـن مسـأله را اینـان عنـوان 
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الفقیـه  یحضـره  ال  مـن  در  نیـز   .)]94/4[  245/2 )اإلسـتبصار:  شـیخ  ]124/9[(؛   313/2 األحـکام: 

گـردد. همچنیـن در الوافـی )جـزء11، ص88 ]مـج20/ج659/11[(  )217/3 و 361 ]419/4[( یافـت 

_ کـه دربردارنـدۀ کتاب هـای چهارگانـه اسـت _ بـرای ایـن مطلـب عنوانـی نهـاده شـده اسـت. 

یافـت  جـواد  امـام  و  الّرضـا  ابوالحسـن  امـام  از  توقیـع  پنـج  بـاب،  ایـن  دلیل هـای  میـان  در 

ی در آن هیـچ یـادی نیسـت. می گـردد؛ اّمـا از توقیـع مهـدو

کردن خمس برای شیعیان ل  2. حال

کلینـی )الکافـی: 425/1 ]546/1[(؛ شـیخ )تهذیـب  کرده انـد:  ایـن مطلـب را اینـان عنـوان 

األحکام: 256/1-259 ]136/4-143[(؛ شـیخ )اإلسـتبصار: 33/2-36 ]57/2-62[(؛ صدوق )من 

ال یحضـره الفقیـه: 14/2 ]43/2-45[(. نیـز در الوافـی )45/6-48 ]مـج10/ج329/6-345[( عنـوان 

گشـته اسـت. از دلیل هـای ایـن بـاب، مکاتبـۀ امـام ابوالحسـن الّرضـا و امـام جـواد؟امهع؟ یافـت 

گردد و در آن ها از دستخط حّجة]بن الحسن[ نشانی نیست.

3. بهای زن آوازخوان

ایـن مسـأله در الکافـی )361/1 ]119/5[(؛ تهذیـب األحـکام )107/2 ]356/6[(؛ و اإلسـتبصار 

گـردد.  یافـت   )]172/3[  53/3( الفقیـه  یحضـره  ال  مـن  در  نیـز  و  شـده  عنـوان   )]61/3[  36/2(

الوافـی )32/10 ]مـج17/ج205/10[(، عنـوان شـده  کتاب هـای چهارگانـه،  همچنیـن در جامـِع 

است. در هیچ یک از این ها، به توقیع امام منتَظر اشاره ای نرفته است.

نمود  آشنا  نهفته  رازی  با  و  گشت  رهنمون  مهم  نکته ای  به  را  ما  آلوسی  سخن   این 

که در برابر و پیش  که چرا آن بزرگان از این حدیث های رسیده از امام منتَظر  و به ما نشان داد 

که اگر چیزی از این حدیث ها در آن  چشمانشان بوده، روی برگردانده اند. شما نیک می دانید 

مأخذهای تدوین گشته می آمد، دِر عیب جویی از مذهب حق، امامّیه، کاماًل  گشوده می شد 

که  کسانی  و زبان دروغ پردازان به روی آنان دراز می گشت و تحریک و فتنه انگیزی از جانب 

دوست می دارند شیعیان را عیب و ناسزا گویند و بدانان ستم ورزند، بر ایشان افزون می شد.
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سخنان  این  با  طعنه زنی اش  و  عیب جویی  در بارۀ  مرد  این  از  تا  بیایید  من  با  کنون  ا

گویی سؤال  باطل و دروغین و بربافته و خودرأیانه، و حمله وری اش با این عیب جویی و ناسزا

گرفتند و به  کنیم! از او می پرسیم: چه هنگام امامّیه بیشینۀ مذهب خویش را از دستخط ها 

کجا است و این  کدام یک از ایشان به این مطلب اعتراف نموده است؟ او  آن سرسپردند؟ 

گشته است؟  ی اثبات  ی برای و کدام راو گردد یا با روایت  کدام تألیف یافت  اعترافش در 

کجا آن ها را روایت نموده  ِکی صدوق را دستخط هایی بوده و چه هنگام آن ها را نوشته و در 

که صاحب آن دستخط،  ی نسبت داده است؟ این مرد ندانسته  کسی آن ها را به و و چه 

کرده: »نمونۀ آن ها دستخط علی بن حسین است.« ی چنین یاد  که از و پدِر صدوق است 

ی از صاحبـان دانـش قـرآن  کـه و کافـر شـمْرد، حـال آن  کـدام جـواز می تـوان صـدوق را  بـا 

را  این هـا  همـۀ  اسـت؟  بـوده  دیـن  آموزه هـای  و  حـق  سـوی  بـه  رهنمایـان  و  نبـوی  سـّنت  و 

که شـهادتین را بر زبان رانده و به خداوند و رسـولش  ی مسـلمانی بوده  ید؛ دسـت کم و گذار وا

کـه بـر او نـازل شـده و روز قیامـت، ایمـان داشـته اسـت. آیـا ادب دیـن، ادب دانـش،  کتابـی  و 

ی، او را  ادب عّفـت، ادب قـرآن، و ادب سـّنت چنیـن مقـّرر داشـته یـا خـواب و خیال هـای و

بـا سـخنان زشـت  آزار دهنـده و هجـوم  ایـن دشـنام دهِی  بـا  آیـا  فرمـان داده اسـت؟   چنیـن 

و تهمت آمیـز، مصلحـت عمومـی بـرآورده می شـود و اّمـت اسـالمی سـعادتمند می گـردد و راه 

رشد و هدایت خویش را می یابد؟

کـه صـدوق اّدعـا می نموده که پاسـخش  ی خبـر داده  سـپس می پرسـیم: چـه کسـی بـه و

کـه  را از سـوراخ های درختـان می یابـد؟ صـدوق چـه هنـگام پرسـید و از چـه پرسـید، تـا ایـن 

بنویسـد و شـبانه یـا روزانـه، در سـوراخ درخـت یـا جـز آن نهـد و پاسـخش را در آن بیابـد؟ چـه 

کـدام کـس  کـرده و چـه کـس پاسـخ های آن هـا را دیـده و  ی روایـت  کسـی ایـن پرسـش ها را از و

گـزارش نمـوده و چـه هنـگام نـزد رافضیـان بـه ثبـوت رسـیده تـا از قوی تریـن دلیل هـا   آن هـا را 

و درخوِر اعتمادترین حّجت های ایشان به شمار آید؟ آری؛ مرگ بر ... .

که عالمه  گاه می شدیم؛ همان ها  کاش من و هم مذهبانم از این دستخط های فراوان آ
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د سیزدهم بحار األنوار در 12 صفحه: ص237-249 ]150/53- 198[( فراهم آورده و آن 
ّ
مجلسی )مجل

چه از آن ها که به احکام مربوط است، انگشت شمار است و به َده ها نمی رسد. پس آیا دلیل 

سرسپاری امامّیه از آغاز تا پایان فقه ]به این دستخط ها[ همین صفحه های انگشت شمار 

که آن روایت های اندک، مأخذ بیشینۀ مذهب ایشان باشد؟ است یا می سزد 

مـن نمی دانـم؛ اّمـا خواننـدگان می داننـد. »جز این نیسـت که کسـانی دروغ می بافند که به آیات 

خـدا  ایمان ندارند.« ]نحل/105[

ی عیِن دستخط ]صاحب االمر به روایت[ علی بن حسین بن بابویه را می آوْرد  کاش و

که در آن، هیچ نشانی از احکام نیست تا  که این، تنها یک دستخط است  تا اّمت بداند 

یم: کنون لفظ این دستخط را با روایت شیخ )الغیبه ]ص308[( می آور امامّیه بدان سربسپارد. ا

علی بن حسـین، به واسـطه علی بن جعفر، به شـیخ ابوالقاسـم حسـین بن روح نوشـت 

کـه[1 او را فرزندانی فقیه  کـه از مـوالی مـا، صاحـب االمـر، بخواهـد تـا ]از خداونـد طلـب نمایـد 

گرداَنـد. پاسـخ چنیـن رسـید: »همانـا تـو از ایـن زن دارای فرزنـد نمی شـوی؛ و بـه زودی  روزی 
کنیـزی دیلمـی خواهـی شـد و از او دارای دو فرزنـد فقیـه خواهـی شـد.«2 دارای 

کـه بتـوان مذهـب را از آن برگرفـت یـا ارتباطـی بـا  آیـا ایـن دسـتخط را چنیـن می بینیـد 

تعّبـد و سرسـپردن دارد؟

کتـــاب الغیبـــه  کـــه در دو  و اّمـــا دســـتخط های محّمـــد بـــن عبـــداهلل بـــن جعفـــر ِحْمَیـــری 

گـــردد، چیـــزی جـــز چهـــار دســـتخط نیســـت  ]ص374-384[ و اإلحتجـــاج ]563/2-590[ یافـــت 

ـــه مســـأله و دیگـــری  کـــه شـــیخ )الغیبـــه: ص244-250( دو مـــورد از آن هـــا را آورده و یکـــی شـــامل ُن

دربردارنـــدۀ پانـــزده ســـؤال اســـت. طبرســـی در اإلحتجـــاج دو مـــورد دیگـــر بـــه آن هـــا افـــزوده اســـت. 

کتـــاب  کـــه شـــیخ ایـــن مســـائل را در دو  ــر ایـــن افتـــرازن، انصاف پیشـــه بـــود، درمی یافـــت  گـ ا

1. این بخش ضروری، در اصل مأخذ موجود است. )ن.(

کنیز، ابوجعفر محّمد و ابوعبداهلل حسین  زاده شدند. 2. از آن 
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کنـــد و ایـــن اّدعـــا را  کـــه همیـــن شـــبهه را دفـــع  ی راه نـــداده  الّتهذیـــب و اإلســـتبصار از آن رو

یشه کن سازد. ر

حسن  بن  محّمد  طوسی  شیخ  آثار  از  اإلحتجاج  کتاب  که  مانده  پوشیده  مرد  این  بر 

نیست، بلکه تألیف شیخ ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی است.

دادن  جلـوه  وارونـه  و  بـزرگ  جنایتـی  توقیع هـا ... .«  ایـن  »و  کـه:  سـخنش  ایـن  اّمـا  و 

کـه اّدعـا نمـوده امامّیـه توقیع هـا را بـر  ی پـس از آن  کـه و حقیقـت و پوشـاندن آن اسـت؛ چـرا 

روایـت دارای سـند صحیـح، هنـگام تعـارض آن دو، ترجیـح می دهنـد، بـا ایـن سـخنش بـر 

کـردن دسـتخط های رسـیده از ناحیـۀ  آن دلیـل آورده اسـت: »ابن مابویـه در الفقـه، پـس از یـاد 

کـرده باشـد، گفتـه اسـت:  کـه بـه یـک مـرد1 وصّیـت  مقّدسـه ]= صاحـب االمـر[ در بـارۀ مـردی 

›ایـن دسـتخط نـزد مـن بـه خـّط ابومحّمـد بـن حسـن بـن علـی موجـود اسـت.‹«

کتــاب مــن ال یحضــره الفقیــه، حّتــی یــک توقیــع  از ناحیــۀ مقّدســه  اّمــا در بــاب یــاد شــده از 

کــه صــدوق در آغــاز ایــن بــاب، یــک  نمی یابیــد، چــه رســد بــه چنــد توقیــع. جــز ایــن نیســت 

توقیــع از امــام ابومحّمــد حســن عســکری آورده و ایــن مــرد آن را بــه صــورت ابومحّمد بن حســن 

کنیــۀ امــام غایــب، ابوالقاســم اســت نــه  کــه  کــرده تــا بــا دروغــش ســازگار افتــد؛ غافــل از آن  یــاد 

ابومحّمــد. پــس ایــن بــا اّدعــای آن مــرد، از اســاس ارتباطــی نــدارد. در ایــن جــا، عبــارت مــن ال 

کتــاب )275/3 ]203/4[(  گــردد. در آن  یحضــره الفقیــه را یــاد می کنیــم تــا راه از بیراهــه شــناخته 

کنــد«  ــان وصّیــت می شــود و هــر یــک نیمــی از میــراث را تصــّرف  ــه آن کــه ب ــاب »دو مــرد  در ب

آورده اســت:

»محّمـد بـن حسـن صّفـار؟ضر؟ بـه ابومحّمـد حسـن بـن علـی؟امهع؟ نوشـت: ›مـردی بـه دو 

کـه یکـی از آن دو در نیـم میـراث تصـّرف نمایـد و دیگـری در  مـرد وصّیـت نمـوده؛ آیـا روا اسـت 

کـه بـا وصّیـت شـخص  نیـم دیگـر؟‹ امـام عسـکری؟ع؟ پاسـخ نوشـت: ›آن دو را روا نیسـت 

1. پیشتر عبارت »دو مرد« گذشت و ظاهرًا همین نیز درست است.)م.(
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ی دستورشـان داده، عمل  نمایند؛ به خواسـت  مـرده مخالفـت کننـد؛ بلکـه همـان گونـه کـه و

خداوند.‹ و این دستخط از آن حضرت؟ع؟ نزد من موجود است.

کلینی _ رحمة اهلل _ ]الکافی: 47/7[ از احمد بن محّمد، از  کتاب محّمد بن یعقوب  و در 

علی بن حسن میثمی، از دو برادرش محّمد و احمد، از پدرشان، از داوود بن ابی یزید، از ُبَرْید 

که مردی درگذشت و به دو مرد وصّیت نمود. یکی از آن دو به دیگری  بن معاویه روایت شده 

نپذیرفت. پس  را  این  بسپار.‹ دیگری  به من  را  نیم دیگر  و  برگیر  را  میراث  از  ›نیمی  گفت: 

که تقسیم میرات را خواسته[حق  در بارۀ این، از امام صادق؟ع؟ پرسیدند. امام فرمود: › ]آن 

گوید: ›من به این  کتاب _ رحمه اهلل _ ]= شیخ صدوق[  گردآورندۀ این  کاری را دارد.‹  چنین 

که نزد من است، فتوا دهم.‹« حدیث فتوا ندهم؛ بلکه به همان دستخط حسن بن علی؟ع؟ 

این را بخوانید و خود حکم نمایید!

و اّمـا دسـتخط های ابوالعّبـاس و حسـین و احمـد و علـی؛ این هـا هرگـز در مأخذهـای 

شـیعه یافـت نگردنـد و هیـچ یـک از آن هـا در منابع اصلی احکام و مأخذهـای فقه امامّیه یاد 

]در مأخذهـای شـیعه[  را  آن هـا  از  افتـرازن چیـزی  ایـن  گـر  ا بـه هسـتی ام سـوگند!  و  نگشـته 

می یافت، بدان تصریح می نمود.

اسـت؛  اإلسـناد،  قـرب  کتـاب  صاحـب  ِحْمَیـری،  جعفـر  بـن  عبـداهلل  کنیـۀ   ابوالعّبـاس 

کـه جعفر  کـرده اسـت. و جـز این نیسـت  کـودن گمـان  کـه ایـن   و نـه جعفـر بـن عبـداهلل، چنـان 

ی را نشـناخته _ و حسـین و احمـد، چهـار فرزنـد  کـرده و و ی پیشـتر از او یـاد  و محّمـد _ کـه و

نسـبت  از دسـتخط های  اثـری  کتاب هـای شـیعه،  و در سراسـر  ابوالعّبـاس هسـتند  همیـن 

یـخ چیـزی از آنـان در حافظـه  یافتـه بـه ایشـان، مگـر همـان محّمـد بـن عبـداهلل، نیسـت و تار

کـه دارای مکاتبـه بوده انـد. نـدارد، مگـر همیـن سـخن نویسـندگان در شـرح حـال ایشـان 

کــه  نــزد شــیعیان و باطــل بــودن ایــن نســبت بدانــان  ایــن اســت وضــع دســتخط ها 

کرده انــد. اســتوار  آن هــا  پایــۀ  بــر  را  احکامشــان 
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ی  گیر و در ایـن میـان، آن مـرد در سـخن خویـش دچـار اشـتباهاتی شـده که از نادانـی فرا

پـرده برمـی دارد؛ و آن ها چنین اسـت:

نادرست: موسی بن مابویه )در چندین جای(// درست: موسی بن بابویه.
نادرست: اباالقاسم بن ابی الحسین// درست: اباالقاسم الحسین.

نادرست: مالک الحریری. الفقه// درست: مالک الِحْمَیری. الفقیه.
نادرست: ابی العّباس جعفر بن عبداهلل// درست: ابی العّباس عبداهلل.

نادرست: سلیمان بن الحسین// درست: سلیمان بن الحسن.

نادرست: ابوالحسن الّرازی// درست: ابوالحسن الّزراری.

شگفتا از این مرد آن گاه که نسبت می دهد و نقد می کند و رد می نماید و دروغ می شمارد، 

احکامشـان  مأخذهـای  و  مذهبشـان  آموزه هـای  و  قـوم  ایـن  عقایـد  از  چیـزی  کـه  آن   حـال 

کتاب ها  و دلیل های عقایدشـان نمی داند و شـخصّیت ها و نام هایشـان را نمی شناسـد و از 

کـه هنـوز زاده  و نسبت هایشـان بی خبـر اسـت و میـان پـدر و پسـر، و نیـز میـان زاده شـده و آن 

ی خویـش را حفظ نمایـد، قلمش  گـر ایـن مـرد را خوشـایند بـود کـه آبرو نشـده، فـرق نمی نهـد! ا

کـه ایـن بـرای پوشـاندن شـرمگاهش بهتـر بود! را از نوشـتن بـاز می داشـت؛ 

کـه  کـرده  هفتـم( رشـید رضـا )الّسـّنة و الّشـیعه: ص64 و 65( برخـی از عقایـد شـیعه را یـاد 

اصحـاب  غالـب  بـه  ایشـان  گفتـن  ناسـزا  همچـون:  اسـت؛  آنـان  بـه  دروغیـن  نسـبت هایی 

کـردن آنـان بـه ارتداد اصحاب، مگر شـماری اندک؛ باور آنـان که به امامان  رسـول خدا؛ حکـم 

قـرآن  تحریـف  بـه  کـه  ایـن  نیـز  و  اسـت.  خودشـان  اختیـار  بـه  مرگشـان  و  می شـود1   وحـی 

و کاسـتی داشـتن آن معتقدنـد و همچنیـن برآننـد که هرگاه در مجلسـی از حّجـت منتَظر نام 

ی برپـا می خیزنـد.2 و نیـز بسـیاری از آن چـه را کـه  ی حضـور می یابـد؛ پـس بـرای و بـرده شـود، و
در اسالم ضروری ]و قطعی[ است، انکار می نمایند.2

د پنجم خواهد آمد.
ّ
1. سخن در بارۀ این مطلب و آن چه پس از آن است، به خواست خدای تعالی در مجل

2. بـر خـالف اّدعـای آلوسـی، برپـا خاسـتن شـیعیان هنـگام نـام بـرده شـدن امـام، بـه سـبب حضـور وی نیسـت؛ بلکـه تنها 
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گوید: امینی 

کتـاب  کـه در   آری؛ شـیعیان بـه عدالـت همـۀ صحابـه حکـم نمی کننـد و جـز آن چـه را 

کتـاب الّصـراع بیـن  و سـّنت در بـارۀ آنـان آمـده، اعتقـاد ندارنـد. تفصیـل ایـن سـخن را در نقـد 

یـم. و اّمـا دیگـر مطلب های یاد شـده، سراسـر سـتم ورزی و عنـاد و انکار  اإلسـالم و الوثنّیـه می آور

حـق و سـخنان دروغین هسـتند.

گزنـده ای ناهنجـار  ی )همـان رسـاله: ص65 و 66( گفتـاری بـس زشـت، و سـخن  آن گاه، و

که چنین است: آورده 

گمراهـی شـیعیان  اثبـات  بـرای  کـه سـّید محسـن امیـن در بـارۀ متعـه آورده،  »سـخنی 

گوینـد و در فضیلـت  کـه آن را متعـۀ چرخشـی  کفایـت نمایـد. آنـان متعـه ای دیگـر نیـز دارنـد 

کـه گروهـی از مـردان از یـک زن کام جویند:  آن، حدیث هـا روایـت نماینـد؛ و آن چنیـن اسـت 

از صبـح تـا چاشـتگاه، آن زن در متعـۀ ایـن مـرد اسـت، از چاشـتگاه تـا ظهـر در متعـۀ مـرد 

دیگـر، از ظهـر تـا عصـر در متعـۀ دیگـری، از عصـر تـا مغـرب در متعـۀ آن یـک، از مغـرب تا عشـا 

در متعـۀ مـرد دیگـر، از عشـا تـا نیـم شـب در متعـۀ دیگـری، و از نیمـه شـب تـا صبـح در متعـۀ 

کـه ایـن گونـه  کـه چنیـن ازدواجـی را روا بشـمارد، شـگفت نیسـت  آن مـرد دیگـر. پـس از کسـی 
سـخنان را بـر زبـان رانـده، آن را دژهـای اسـتوار )= الحصـون المنیعـه( بنامـد ... .«1

نسـبت دادن متعۀ چرخشـی _ بلکه بگویید: این فحشـای آشکار _ به شیعیان، بهتانی 

گردند و دل ها انزجار یابند. این  که از آن، موی  بر تن راسـت شـود و چهره ها دژم  بزرگ اسـت 

کـه چـون بهتـان مـی زد، مأخـذی بـرای آن در کتاب هـای شـیعه می یافت،  مـرد را سـزاوارتر بـود 

کتابـی  گـر نوشـته ای بـر صفحـه ای از فـردی فرومایـه بـود. بلکـه بـه او تخفیـف داده، بـه  حّتـی ا

کـه ایـن را بـه شـیعه نسـبت دهـد یـا از یکـی از  ی نیـز رضایـت می دهیـم  از هم مذهبـان خـود و

کـه هنـگام نـام بـرده شـدن از وی، برمی خاسـتند،  کـه از امـام صـادق و امـام رضـا؟امهع؟ گـزارش شـده  بـه جهـت آن اسـت 
حـال آن کـه هنـوز زاده نشـده بـود. و ایـن، چیـزی نیسـت جـز بزرگداشـت وی؛ همانند برخاسـتن هنگام نام برده شـدن از 

رسـول خدا کـه نـزد اهـل سـّنت مسـتحب اسـت، چنـان کـه در الّسـیرة الحلبّیـه )90/1 ]84/1[( آمـده اسـت.

د ششم خواهد آمد.
ّ
1. تفصیل سخن در بارۀ متعه، به خواست خدای تعالی در مجل
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 آنـان چنیـن سـخنی را شـنیده باشـد و یـا دیـده باشـد یکـی از شـیعیان، هرچنـد از افراد پسـت 

ی را از همـۀ ایـن  کاری انجـام دهـد. اّمـا واقعیـت ایـن موضـوع، و و ناشناخته نسـب، چنیـن 

که بدین بهتان زشـت بانگ برداشـته  کسـی اسـت  که او نخسـتین  کارها ناتوان سـاخته؛ چرا 

ی برگرفته انـد. و سـپس قصیمـی در الّصـراع بیـن اإلسـالم و الوثنّیـه، و جـز  او ایـن سـخن را از و

کـدام  کـه ایـن نام گـذاری چـه هنـگام صـورت پذیرفتـه و در  کاش شـیعیان می دانسـتند 

دوره رخ داده و نخسـتین نام گذارنـدۀ آن چـه کـس بـوده و چـرا سراسـر کتاب هـای شـیعه از آن 

کـه زمـان رخ دادن ایـن ماجـرا  تهـی اسـت! مـن می گویـم _ و خبـر یقینـی نـزد ُجَمینـه اسـت1_ 

از  پـس  کـه  اسـت  کسـی  او نخسـتین  و  اسـت  آلوسـی  دورۀ  نـور،  دورۀ  دورۀ طالیـی،  همیـن 

که شیعیان تا آن هنگام از آن خبر نداشته اند. برساختِن آن، این نام را بر آن نهاده، حال آن 

کـه اّدعـا نمـوده شـیعیان در فضیلت  کاش ایـن مـرد چیـزی از آن روایت هـا را یـاد می کـرد 

گاه می نمـود؛ و نیز از کتاب یا صفحه ای که  یـان آن هـا آ متعـۀ چرخشـی آورده انـد؛ و مـا را از راو

کـه هیـچ یـک از این هـا را ذکـر ننمـوده، زیـرا  ایـن روایت هـا در آن اسـت. آری؛ حـق بـا او اسـت 

دروغ، مأخـذی جـز دل هـای خیانت پیشـه و سـینه های درتصّرِف وسوسـه گر نهانـی ندارد.

کتـاب الحصـون  بزرگـوار برجسـتۀ حّجـت، سـرور مـا محسـن امیـن، نویسـندۀ  اّمـا آن  و 

از  کـدام یـک  ی در  ایـن مـرد، چنیـن ازدواجـی را جایـز می شـمارد؛ و اّدعـای  بـه  کـه  المنیعـه 

کجـا  گفتـه و  گفتـه و چـه هنـگام چنیـن  کـس در بـارۀ آن سـخن  کـرده و بـا چـه  آثـارش چنیـن 

ی زنده اسـت _ خداوند عمرش را دراز گرداَند! _ ؛ آیا جز این اسـت  بدان اشـاره نموده اسـت؟ خود و

کـه او مـردی اسـت بلندهّمـت و از بـزرگان شـریعت و از پیشـوایان اصالح گـری که به پسـتی ها 

فـرو نمی افتـد و سـخنان پسـت نمی گویـد و سـاحت قدسـی اش بـا این تهمت هـا و گفتارهای 

ناروا و بس زشت، آلوده نمی شود؟

کـه هرچنـد  ایـن، پـاره ای انـدک از دروغ هـای نهـاده شـده در رسـالۀ الّسـّنة و الشـیعه بـود 

که خبر دهند حقیقت ماجرا نزد خبر دهنده اسـت بنگرید به: مجمع األمثال:  کار می برند  1. َمَثلی اسـت آن را جایی به 
3/2. )ن.(
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آن  ناپسـند در  و  بـس زشـت  از 132 درنمی گـذرد، مطالـب  کوچـک اسـت و صفحه هایـش 

کـه از  کـه چـه بسـا شـمار آن هـا چنـد برابـر تعـداد صفحه هایـش باشـد. همیـن نمونه هـا  اسـت 

کنـد. کفایـت  کردیـم، شـما را  آن یـاد 
گروهـــی همدســـت از شـــمایند. شـــما آن را بـــرای  کـــه آن دروغ بـــزرگ را آورده انـــد،  کســـانی  »همانـــا 

کـــه  خـــود شـــّر مپنداریـــد؛ بلکـــه بـــرای شـــما خیـــر اســـت. هـــر مـــردی از آنـــان را ]کیفـــِر[ چیـــزی اســـت 

گرفـــت، عذابـــی  ــِر آن ]دروغ[ را بـــر عهـــده  کـــه ]ســـهِم[ بزرگ تـ کـــس از آنـــان  کـــرده و آن  کســـب 

ـــور/11[ ـــزرگ دارد.« ]ن ب

ده( الّصراع بین اإلسالم و الوثنّیه

گزیـده در قاهـره اسـت. شـاید خـوِد  کتـاب تألیـف عبـداهلل علـی قصیمـی سـکنا  ایـن 

کـه نویسـندۀ آن دارای چـه روحّیـه و وضـع روانـی اسـت و در  همیـن نـام آشـکارا نشـان دهـد 

ی در حـّق  کتابـش چـه مطالـب رسـوا و شـرم آوری برجـای نهـاده اسـت. نخسـتین جنایـت و

که میلیون ها نفر هسـتند، بت پرسـت  گروه هایی از مسـلمین را  که  همۀ مسـلمانان آن اسـت 

و رهبـران و دانشـوران و حکیمـان و مفّسـران و  کـه در میانشـان پیشـوایان  نامیـده؛ همانـان 

حافظـان و رهنمایـان بـه سـوی دیـن نـاب خداونـد هسـتند و پیشـاپیش آن هـا، شـماری از 

صحابه و تابعین ایشان به نیکی، قرار دارند.

آیـا از دیـد شـما، ایـن نام گـذاری ]جایـی بـرای[ الفـت و پیونـد میـان مسـلمانان می نهـد 

کلمه ای  گر همانند آن رواج یابد، آیا  و ]زمینه ای برای[ سـازگاری و دوسـتی باقی می گذارد؟ ا

کـه اّمـت اسـالم در سـایۀ گسـتردۀ آن جـای گیـرد؟ آری؛ ایـن اسـت آن چـه در  گیـر می یابیـد  فرا

رواج  را  ]از یکدیگـر[  و میانشـان روح دوری  را می پاشـد  کندگـی  پرا جامعـۀ دینـی دانه هـای 

می دهـد و در پـی آن، اندیشـه ها بـه سـتیز برمی خیزنـد و افـکار مختلـف می گردنـد و چـه بسـا 

که خداوند مسلمانان را از شّر آن در امان دارد! بحث و جدل به زد و خوْرد بینجامد؛ 

پـس ای مسـلمانان! همگـی بـه سـوی آرامـش و صلـح و بـرادری و وحـدت بی اعتنـا بـه 
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»همانـا شـیطان  یـد.  کننـدۀ فضـای روشـن و برهـم زننـدۀ آرامـش، پیـش رو هیاهـوی ایـن تیـره 

کـه  گام هـای شـیطان مرویـد؛ و هـر  ]مائـده/91[ »از پـی  کینـه بیفکنـد.«  می خواهـد میـان شـما دشـمنی و 

کارهـای ناپسـند فرمـان می دهـد.« ]نـور/21[ کـه[ او بـه زشـتکاری و  کنـد، ]بدانـد  گام هـای شـیطان را پیـروی 

دروغ و  باطـــل  ســـخنان  و  تهمت ورزانـــه  و  پرده درانـــه  و  زشـــت  دشـــنام های  اّمـــا   و 

کـــه  کتـــاب اســـت، چـــه بســـا از شـــمار صفحه هـــای آن  کـــه در ایـــن   و نســـبت های ســـاختگی 

ـــم: ی ـــا را می آور ـــی از آن ه ـــون نمونه های کن ـــذرد. ا ـــت، بگ 1600 اس

یکـم( قصیمـی )الّصـراع بین اإلسـالم و الوثنّیه: 1/ع ]از مقّدمـه[؛ ص536( گوید: »از نکته های 

کـه مقصـود خداونـد  کـه شـیخی از شـیعه، بیـان نـام داشـت و اّدعـا می کـرد  جالـب آن اسـت 

از ایـن آیـه، خـود او اسـت: ›ایـن اسـت بیانـی بـرای مـردم.‹ ]آل عمـران/138[ و یکـی دیگـر از ایشـان 

کـه مقصـود از ایـن سـخن خـدا، او اسـت:  ِکْسـف بـود و خـود و یارانـش اّدعـا می کردنـد   لقبـش 

ِکْسفی از آسمان ببینند.‹1« ]طور/44[ گر  ›و ا

پاســخ: ایــن ها چیــزی جـــز افســانه های پیشینیان نیست که ابـن ُقَتیبه در )تأویل مختلف 

الحدیث:  ص87 ]ص85[( بر قلم آورده؛ و چیزی نیست جز همان فرقه های ساختگی که وجود 

نداشته اند و هنوز هم به وجود نیامده اند. تنها پندارهای نابخردانه، این فرقه ها را برساخته و 

زبان های صاحبان تعّصب کور، همچون ابن ُقَتیبه و جاحظ و خّیاط، آن ها را به شیعه نسبت 

داده است؛ یعنی همان کسان که صفحه های نوشته شان با دروغ های فاحش زشت و ناهنجار 

شده است و تاریخ، آنان را به مردم چنین شناسانده که نسبت ساز و دروغ پرداز هستند. سپس 

با گذشت ده قرن از آن سخنان سست و نسبت های دروغین، قصیمی امروز به بازگفتن آن ها 

که »همانا پیش  کسانی پیروی می کند  روی آورده و با آن ها، به رّد امامّیه پرداخته است. وی از 

گمراهی رفتند.« ]مائده/77[ »پس آنان  کردند و خود، از راه راست به  گمراه  گمراه شدند و بسیاری را  از این 

گذار!« ]انعام/112[ را با دروغ هایی که می پردازند، وا

که فرو می افتد، ... .«)م.( گر بینند پاره ای از آسمان را  1. »و ا
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گوینـده  کـه ایـن  کسـف، وجـود خارجـی داشـته و چنـان  کـه آن دو مـرد، بیـان و  گیریـم 

اّدعـا نمـوده، اعتقـاد داشـته اند و از شـیعیان نیـز بوده اند _ و او کجا توانـد هیچ یک از این ها را 

ی دادگری، چنین اسـت که  اثبـات نمایـد؟ _ آیـا در آییـن حّجت آوری و قانون انصاف و ترازو

که هم در اصل وجودشـان  کسـانی نابخرد نقد نماییم  کردن سـخن  اّمتی بزرگ را با دسـتاویز 

تردیـد اسـت و هـم در مذهبشـان و هـم در ایـن کـه چنین سـخنی گفته باشـند؟

دوم( قصیمـی )الّصـراع بیـن اإلسـالم و الوثنّیـه: 14/1( گویـد: »امیر بزرگوار شـکیب ارسـالن در 

کـه بـا یکـی از فرهیختـگان برجسـتۀ شـیعه دیدار نمـوده که با  کـرده  حاضـر العالـم اإلسـالمی1 یـاد 

یـده و از آنـان بسـیار عیب جویـی می نمـوده و در بـارۀ علـی بـن  عـرب سـخت دشـمنی می ورز

ابی طالب و فرزندانش چندان غلّو می کرده که اسالم و عقل آن را برنمی تابد. آن امیر بزرگوار از 

ی درشگفت شده و از او پرسیده است: ›چگونه بدین سان به عرب دشمنی می ورزی  کار و

 و در عیـن حـال، علـی و فرزندانـش را ایـن گونـه دوسـت مـی داری؟ آیـا جـز این اسـت که علی 

ـۀ عـرب و چـکاد سـربلند آن هسـتند؟‹ آن شـیعه از دوسـتی بـه دشـمنی 
ّ
و فرزندانـش از قل

گراییـد و برانگیختـه گشـته، دشـمن علـی و فرزندانـش شـد و در بـارۀ اسـالم و عـرب سـخنانی 

زشـت بـر زبـان راْنـد.«

پاســخ: ایــن نقــل خرافه آلــود، امیــر بیــان را بــه َپســت جای نادانــی و تباهــی فرومی افکَنــد؛ 

کــه دیرزمانــی مردمــی را دوســت  کــه بــه فرهیختگــی و برجســتگِی انســانی حکــم نمــوده  چــرا 

گمــان  داشــته و در دوســتی ایشــان غلــّو نمــوده، اّمــا نــژاد آنــان را نمی شــناخته اســت. یــا 

کــه علــی و فرزندانــش از نــژاد تــرک یــا دیلــم بوده انــد! آیــا در میــان مســلمانان، نادانــی  می بــرده 

ــۀ عــرب و چــکاد 
ّ
کــه ندانــد محّمــد و خاندانــش _ صلــوات اهلل علیــه و علیهــم _ از قل را می یابیــد 

کــه مایــۀ بزرگــی ایــن  گاه ننمــوده  کــه او را آ ی مّنــت نهــاده  ســربلند آن بوده انــد! حتمــًا امیــر بــر و

که نویسـندۀ آن ناتوان بوده و اعتقادات شـیعه  کاوشـگری اسـت و نشـان می دهد  کتاب به راسـتی نیازمند ذره بین  1. این 
را نمی شـناخته و اوضـاع و احـوال و عادت هایشـان را نمی دانسـته و در ایـن زمینـه، تنهـا بـه سـخنان باطـل و سـاختگی 
م شـمرده و صفحه هـای کتابـش، بلکـه صفحه هـای تاریخـش، را بـا 

ّ
کتفـا نمـوده و آن هـا را حقیقـت مسـل هم مذهبانـش ا

آن سـیاه نموده اسـت.
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کــه آن فرهیختــه  ــه و بلنــدا برنشســته اســت؛ مبــادا 
ّ
عتــرت، یعنــی پیامبــر اعظــم، خــود بــر آن قل

گــردد! مــن چنیــن ســرعتی را در دگرگــون شــدن آن فرهیختــۀ برجســته، چیــزی جــز  مجــوس 

معجزۀ امیر در سدۀ بیستم، نه سدۀ چهاردهم، نمی بینم!

البّتـه ایـن بـرای کسـی اسـت کـه قصیمـی، آن سـتیزه جـو، را در نقلـش راسـتگو بشـمارد؛ 

کنـد، در آن )164/1 ]162/1[(  کتـاب امیـر، حاضـر العالـم اإلسـالمی، مراجعـه  کـه بـه  کسـی  اّمـا 

چنین می یابد:

»یـک بـار بـا مـردی از فضیلت منـدان شـیعه که در حکومـت ایرانیـان دارای مقامی بلند 

گـو پرداختـم. سـخن مـا بـه ماجـرای عـرب و عجـم رسـید. او در تشـّیع بسـیار  گفـت و  بـود، بـه 

کـه بـا ایـن جملـه آغـاز می شـد:  کتابـی چـاپ شـده دیـدم  ی  کـه از و یـد؛ تـا حـّدی  غلـّو می ورز

که سـخت دربارۀ اهل  که بی تردید، این مرد بدان سـبب  گفتم  .‹ پیش خود  ال�ب ›هو العلی العخ

کـه آنـان عـرب بوده انـد، ممکـن نیسـت از  ی بـه خـرج می دهـد و می دانـد  یـاده رو بیـت غلـو و ز

کـه گردآمـدن دوسـتی و دشـمنی  کـه اهـل بیـت از آنـان هسـتند، بیـزار باشـد؛ چـرا  مـردم عـرب 

در یـک جـای محـال اسـت: ›خـدا برای هیچ مـردی، دو دل در درون او ننهاده اسـت.‹ ]احزاب/4[ اّما 

ایـن گمـان مـن نیـز بـه خطا رفت؛ زیرا چون سـخن را به ماجرای عرب و عجم کشـاندم، دیدم 

کـرد و بـا من که  ی عجمـِی نـاب شـد و همـۀ آن غلـّو در بـارۀ علـی و خاندانـش را فرامـوش  کـه و

گفـت: ›ایـران بـر حکومـت اسـالمیه دکلـدر یالکزدیـن  گفتگـو می کـرد، چنیـن  بـا زبـان ترکـی 

اسـالمی اتخـاذ ایتمـش بـر حکومتـدر: ایـران حکومِت اسـالمی نیسـت؛ بلکه حکومتی اسـت 

کـه دیـن اسـالم را برای خـود برگزیده اسـت.(«

این را بخوانید و از آن تحریف سخن درشگفت شوید! قصیمی با سخنان هم مذهبان 

کند؟ ی نوشته اند، چه  خویش چنین می کند؛ پس با آن چه مخالفان با مذهب و

که آن شیعۀ  که امیر شکیب ارسالن نیز در فهم جمله ای  گاهند  خوانندگان به خوبی آ

کرده و آن را دلیِل غلّو در  ال�ب _ اشتباه  کتاب خویش را با آن آغاز نموده _ هو العلی العخ فاضل 
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گفتار است، همچون: »هو الوا�د الاݘ�د«  که این عبارتی رایج در نوشتار و   تشّیع دانسته؛ چرا 

»�بسم اهلل  که نام های نیکوی خداوند از آن قصد می شود و همچون  و عبارات همانند آن 

م« برای تبّرک در آغاز سخن می آید. الرحم�خ الر��ی

کـه خـود بـه  کـه بـا عربّیـت دشـمنی ورزد، حـال آن  هیـچ یـک از شـیعیان را نمی یابیـد 

کتـاب عربـی  کـه یـک عـرب نـاب آن را ]آورده و[ آشـکار نمـوده و  گـردن نهـاده  دینـی عربـی 

کار دین  کـه در آن آمـده اسـت: »کتابـی عجمـی و ]مردمی[ عربی؟« ]فّصلـت/44[ و در  روشـن آورده 

کـرد، مگـر با  ی شـده اند؛ و احـکام دیـن را نتـوان اسـتنباط  و اّمـت، سـروران عـرب جایگزیـن و

که دانش هایشـان به بنیادگذار  ک _ صلوات اهلل علیهم _  بیان های عربی رسـیده از آن پیشـوایان پا

و  شـب  لحظه هـای  در  را  خداونـد  شـیعه  ایـن  نیـز  می شـود.  منتهـی  اسـالمی؟ص؟  دعـوت 

کناره هـای روز، بـا دعاهـای عربـِی رسـیده از آن پیشـوایان می خواَنـد و هـزاران کتـاب عربـی در 

شـاخه های ادب عرب چاپ و نشـر می کند. پس شـیعه، در دینش عرب اسـت؛ در تمایلش 

گرایشـش عـرب اسـت؛ در هـواداری اش عـرب  عـرب اسـت؛ در مذهبـش عـرب اسـت؛ در 

است؛ در خوی و رفتارش عرب است؛ عرب است؛ عرب است؛ عرب است.

کــم ارزش شــمردند  کــه حقــوق خداونــد را  گروه هایــی اســت   آری؛ شــیعه دشــمن آن 

ک نهــاد  و پایه هــای نبــّوت را ویــران ســاختند و بــه پیشــوایان دیــن ظلــم نمودنــد و بــه عتــرت پا

یدنــد و بــه عربّیــت خیانــت نمودنــد _ خــواه عــرب بودنــد یــا عجــم _ و در ایــن اعتقــاد،  ســتم ورز

همــۀ شــیعیان، چــه عــرب و چــه عجــم، بــا هــم برابرنــد.

کین تـوزان را واداشـته بـه اّمـت تلقیـن  کینه ورزی هـا  اّمـا هـوای نفـس، چنیـن خواسـته و 

گرایشـی فارسـی اسـت و شـیعۀ فـارس بـا عـرب دشـمنی مـی ورزد؛ بدیـن  کـه تشـّیع  نماینـد 

کننـد  کندگـی تبدیـل  کـه جماعـت مسـلمانان را از هـم جـدا سـازند و وحـدت را بـه پرا منظـور 

ی امیر شـکیب  و جمـع اّمـت را از هـم بپاشـند. مـن در گفتارهـای دیگـِر قصیمـی، و پیش از و

کـه مقصـود از آن، همیـن اسـت؛ و»شـما را جـزآن چـه ]صـواب[  ارسـالن، عبارت هایـی می بینـم 

می بینـم، نمی نمایـم؛ و جـز بـه راه راسـت و درسـت رهنمونـی نمی کنـم.« ]غافـر/29[
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ــت  ــر دول ــه روس ب ک گاه  ــد: »آن  گوی ــه: 18/1(  ــالم و الوثنّی ــن اإلس ــراع بی ــی )الّص ــوم( قصیم س

ــا  گشــت، شــیعیان در ایــران، طاق هــای نصــرت برپ عثمانــی در جنگ هــای اخیــرش پیــروز 

ــتند.« ــش برافراش ــور خوی کش ــای  ــر ج ــادمانی در ه ــادی و ش ــای ش ــد و پرچم ه نمودن

ی و پاســخ آن در  کــه دروغ و گفتــار یــاد شــدۀ آلوســی اســت  پاســخ: ایــن ســخن برگرفتــه از 

کــه قصیمــی بــر آن رنــگ  و لعاب هــای  کتــاب )267/3( بیــان شــد؛ بــا ایــن تفــاوت  همیــن 

که فرد نخست برای فرد پسین بر جای می نهد! دروغین پوشاند، و چه بسا چیزها 

گویــد: »شــیعیان در بــارۀ علــی   چهــارم( قصیمــی )الّصــراع بیــن اإلســالم و الوثنّیــه: 19/1( 

گویند که مســیحیان در بارۀ عیســی بن مریم اعتقاد دارند،  و پســرانش دقیقًا همان ســخنی را 

ی و فراخواندنــش در  یعنــی عقیــده بــه حلــول و مقّدس شــماری و معجــزه و رهایی  خواهــی از و

ســختی و آســایش و دل بریــدن از همــه چیــز و پیوســتن بــه او از ســِر امیــد و بیــم، و هــر چه که در 

ایــن ســمت و ســو باشــد. هــر کــس مقــام و مرقــد علــی یــا مقــام و مرقد حســین یــا دیگــران از اهل 

بیــت پیامبــر و جــز ایشــان را در نجــف و کربــال و دیگــر شــهرهای شــیعیان دیــده و کارهــای آنــان 

گفتیــم، چیــزی فروتــر  کــه آن چــه در بــارۀ آنــان  یافتــه  کــرده باشــد، در را در آن جای هــا مشــاهده 

کــه آنــان در ایــن بارگاه هــا چــه می کننــد.  از حقیقــت اســت و نمی تــوان بــا الفــاظ بیــان نمــود 

کــه ایشــان همــواره بدتریــِن دشــمنان توحیــد و یکتاپرســتان بوده انــد   بــه همیــن ســبب اســت 

و همیشه نیز چنین خواهند بود.«

پاسـخ: اّمـا غلـّو در خـدای شـمردن بنـدگان و اعتقـاد بـه حلـول؛ از اعتقادهـای شـیعیان 

کـه سرشـار از تکفیـر و مرتـد شـمردن صاحبـان ایـن  کتاب هـای ایشـان اسـت  نیسـت و ایـن 

کسـان حکـم  کتاب هـای فقهی شـان بـه نجـس بـودن نیم خـوردۀ ایـن  عقایـد اسـت؛ و همـۀ 

می کنـد.

ی غلــّو بــه شــمار نمی رونــد؛ زیــرا قداســت بــه  و اّمــا مقّدس شــماری و معجــزه؛ بــه هیــچ رو

از  جــان  گوهــر  کــِی  پا و  گناهــان،  و  معصیت هــا  از  نْفــس  دوری  و  بــودن  کــزاد  پا ســبب 
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فرومایگی هــا و خواری هــا، بــرای جایــگاه امامــان الزم اســت و شــرط خالفــت ایشــان بــه شــمار 

که در پیامبر؟ص؟ نیز همین شرط لزوم دارد. می رود، چنان 

کـه اّدعـا را اثبات و حّجت را تمـام می کند و برای  و اّمـا معجـزه؛ ایـن از چیزهایـی اسـت 

کـه مّدعـِی پیونـد بـا جهـان مـاورای طبیعـت باشـد، خـواه پیامبـر و خـواه امـام، الزم  کـس  هـر 

بـر دیـن  ی را  کـه و کرامـت پیامبـر اسـت  اسـت. در حقیقـت، اعجـاز امـام همـان اعجـاز و 

خویـش جانشـین نمـوده؛ و از بـاب قاعـدۀ لطـف، بر خدای سـبحان واجب اسـت که اّدعای 

ی، اثبـات و تحّقق بخشـد تا  صاحـب حـق را بـا جـاری نمـودن کارهـای فراعـادی به دسـت و

دل هـا را اسـتوار نمایـد و حّجـت را برپـا دارد و بدیـن سـان، آنـان را بـه فرمانبـری نزدیـک گرداَند 

کـه  و از سرکشـی دور سـازد، همسـاِن آن چـه در اّدعـای نبـّوت رخ می دهـد. نیـز واجـب اسـت 

هـرگاه کسـی بـه باطـل اّدعـای نبـوت نمایـد، و دیگـران را بـه آوردن معجـزه ای هماننـد معجـزه 

کنـد و باطـل سـازد؛  ی، ادعـای او را نقـض  گردانـدن و ]اّدعایـی[ خویـش فراخوانـد بـا ناتـوان 

که در بارۀ مسیلمه و همانندان او نقل می شود. چنان 

برهـان  آن  بـر  نیـز  فیلسـوفان  و  م دانسـته شـده 
ّ
اولیـا مسـل کرامت هـای  کالم،  در دانـش 

گریـز نیسـت و ایـن گفتـار گنجایـش آن را ندارد. پـس چون کرامت  کـه از پذیـرش آن  آورده انـد 

بـرای هـر ولـّی روا باشـد، چـرا برای حّجت های خـدا بر آفریدگانش غلّو به شـمار آید؟ کتاب ها 

کـه به کرامت هـای موالی  و تألیف هـای اهـل سـّنت لبریـز از کرامت هـای اولیـا اسـت؛ چنـان 

مـا، امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ ، اعتـراف دارند.

کـرده؛  کـه بـدان اشـاره  و اّمـا رهایی  خواهـی و فراخوانـدن و دل بسـتن و دیگـر چیزهایـی 

جـز وسـیله قـرار دادن ایشـان بـرای توجـه بـر خـدای سـبحان نیسـت، و دسـتاویز نمـودن آنـان 

کـه اینـان بـه  نـزد خـداِی بـزرگ شـکوهمند بـرای رسـیدن بـه درخواست هایشـان اسـت، چـرا 

کـه بنـدگان  خـدا نزدیکنـد و نـزد او تقـّرب و جایـگاه ویـژه دارنـد؛ و ایـن بـدان سـبب اسـت 

رسـیدن  در  مسـتقل  طـور  بـه  قدسی شـان  وجودهـای  کـه  آن  نـه  هسـتند،  ی  و کرامت یافتـۀ 

آنـان جریان گاه هـای فیـض و حلقه هـای پیونـد و  بـه خواسـته ها نقـش داشـته باشـد، بلکـه 
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کـه بـه دارنـدۀ  کـه در بـارۀ هـر کسـی  واسـطه های میـان خـدا و بندگانـش هسـتند؛ همـان سـان 

ی دسـتاویز می سـازند.  بـه و بـرای رسـیدن  او را  مقـام بزرگـی نزدیـک باشـد، چنیـن اسـت و 

مرحله هـای  در  ایشـان  گرچـه  اسـت،  صالحـان  و  اولیـا  همـۀ  در بـارۀ  گیـر  فرا حکمـی  ایـن، 

م اسـت کـه در جهـاِن وجـود 
ّ
نزدیکـی بـا هـم تفـاوت دارنـد. همـۀ این هـا همـراه آن اعتقـاد مسـل

هیـچ اثرآفرینـی جـز خـدای سـبحان نیسـت و آن چـه در همـۀ بارگاه هـای مقـّدس از جانـب 

کردیـم، نیسـت.1 پـس ایـن  کـه یـاد  گروه هـای زائـر انجـام می گیـرد، چیـزی جـز همیـن توّسـل 

چگونه ضد  توحید اسـت و شـیعیان چگونه دشـمنان توحید و یکتاپرسـتان هسـتند؟ »پس 

گـذار!« ]انعـام/112[ »جز این نیسـت که کسـانی دروغ می بافند که به  آنـان را بـا دروغ هایـی کـه می پردازنـد، وا

آیـات خـدا ایمـان ندارنـد؛ و آناننـد دروغ گویـان.« ]نحـل/105[

ی از معتزله  پنجـم( قصیمـی )الّصـراع بیـن اإلسـالم و الوثنّیه: 68/1( گوید: »شـیعیان به پیـرو

ی را انـکار می کننـد و همچنیـن منکر آن هسـتند  دیـدن خـدا را در روز قیامـت و نیـز صفـات و

کـه  کارهـای بنـدگان اسـت؛ و ایـن اعتقـادات بـه خاطـر شـبهه هایی اسـت  کـه خـدا آفریننـدۀ 

]نبـوی[  آثـار  و  سـّنت  و  حدیـث  اهـل  دانشـوران  تحقیـق،  بـه  و  اسـت.  معلـوم  آن هـا  بطـالن 

هماننـد پیشـوایان چهارگانـه بـر ایمـان بـه همـۀ این هـا اجمـاع نموده انـد و میانشـان اختالفـی 

کارهایشـان، اسـت. نیز ایشـان اختالف  نیسـت که خداوند آفرینندۀ هر چیز، حّتی بندگان و 

که در روز قیامت، خدای را می توان دید. ندارند 

ِ تشــبیه انــکار می کننــد، حــال  ݫ کــه شــیعیان ایــن چیزهــا را از بیــمݭݭݭݭݭݭݫ جــای شــگفتی اســت 

ــح و خــدای شــمردِن بشــر و نســبت دادن صفت هــای  ــه حلــول و تشــبیه صری کــه خــود ب آن 

کــردن ایــن  نقــص بــه خداونــد اعتقــاد دارنــد! اهــل ســّنت، شــیعیان و معتزلــه را در انــکار 

می شــمارند.« هدایت نیافتــه  و  بدعت پیشــه  صفت هــا، 

ابن قّیـم  گردش  شـا و  ابن تیمّیـه  از  خـدا،  صفت هـای  و  ذات  در بـارۀ  مـرد  ایـن  پاسـخ: 

تقلیـد نمـوده و مذهـب آن دو در ایـن زمینـه، ثابـت نمودن جهت و جسـم بـودن برای خداوند 

کتاب خواهد آمد. د پنجم از این 
ّ
1. تفصیل این سخن در مجل
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ی، آن  کرده و به نقل از ُمناو دّنّیه: 12/5( یاد 
ّ
که ُزرقانی مالکی )شـرح المواهب الل اسـت، چنان 

دو را بی تردیـد از بدعت گـذاران دانسـته اسـت. قصیمـی آن دو و نظرشـان را تقدیـس می کنـد 

و بـه جهـْت داشـتن خـدا تصریـح می کنـد و جهـت را هـم شـخصی می نمایـد1 و در البـه الی 

ی مناقشـه  بـا و کتابـش، در ایـن زمینـه سـخنان بسـیار دارد. مـا در بـارۀ ایـن اندیشـۀ فاسـد 

یم. آن  کالمی شـیعه و سـّنی وامی گذار کتاب های  گاهی از فسـاد سـخنش را به  نمی کنیم و آ

ی اسـت. کـردن خواننـدگان از دروغ پـردازی و نسبت سـازی و گاه  چـه بـرای مـا مهـم اسـت، آ

ی نکرده انـد،  هرآینـه شـیعیان در انـکاِر دیـدن خداونـد در روز قیامـت، از معتزلـه پیـرو

که به  م را پی ُجسته اند. دور باد از شیعیان 
ّ
بلکه برهان های عقلی و نقلِی این حقیقت مسل

 حلول و تشبیه معتقد باشند و بشر را خدای شمارند و خداوند را دارای صفات نقص بدانند 

کافـر  گویـد،  کـس چنیـن  کـه هـر  و صفت هـای ثابـت او را انـکار نماینـد! همـۀ آنـان معتقدنـد 

اسـت. بـه کتاب هـای کهـن و جدیـد ایشـان در دانـش کالم مراجعـه کنید؛ این مـرد نمی تواند 

گر  کـه بـر بهتانـی که به شـیعیان بربسـته، داللت نماید؛ و به هسـتی ام سـوگند! ا چیـزی بیـاوَرد 

چیـزی در ایـن زمینـه می یافـت، آن را بـا جـار و جنجـال اعـالن می نمـود.

کـه خداونـد دارای صفـات ثبوتّیـه، افـزون بـر ذات خویـش،  آری؛ شـیعیان نمی پذیرنـد 

باشد؛ بلکه ذات و صفات را عین هم می دانند. نیز اعتقاد ندارند که همراه خدای سبحان، 

»قدیم«هـای دیگـر نیـز باشـد و بـه زبان حال، مخالفـان خویش را چنیـن فرامی خوانند:
که همانا بر فرازگاهی سـخت و دشـوار باال رفته اید. برادران نزدیک ما! قدری مدارا ورزید؛ 

گر مسیحیان به سه اقنوم باور دارند، شما به هشت پروردگار اعتقاد یافته اید. ا

کتاب هــای  در  کــه  رفتــه  گســترده اطراف  و  پردامنــه  گفتــاری  موضــوع،  ایــن  در بــارۀ 

کالمی توان یافت.

گـر ایـن کارهـا به صورت تکوینی آفریدۀ خدای سـبحان باشـد،  و اّمـا کارهـای بنـدگان؛ ا

کسـی  کـه خـدا،  گـردد. زشـت اسـت  کیفـر، بیهـوده و باطـل  هرآینـه مـژده و انـذار و پـاداش و 

1. مثاًل می گوید: خدا در آسمان است و به زمین فرو می آید. )ن.(
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کار واداشـته اسـت. ایـن از  ی را بـدان  کـه خـود، و کنـد، حـال آن  را بـرای معصیـت عـذاب 

مسـأله های دشـوار کالمـی اسـت کـه در بـارۀ آن فـراوان سـخن رفتـه، چنـدان کـه جـای افزودن 

کاری  کارهای بندگان را آفریده، به خدای سـبحان  که خداوند  کس معتقد باشـد  ندارد. هر 

گفتـۀ  گاه باشـد. آن چـه قصیمـی از اجمـاع و  کـه بـدان آ زشـت و سـتم نسـبت داده، بـی آن 

کوبنـده، او را سـودی نبخشـد. دیگـران، بـدان اسـتناد نمـوده نیـز در برابـر برهـان 

کـه اهـل سـّنت، شـیعیان و معتزلـه را بـه آن چـه یـاد شـد، تهمـت زده و ایشـان  و اّمـا ایـن 

کـه قصیمـی بـر عـادت و طبیعـت پیشـینیان خـود  را بدعت گـذار شـمرده اند؛ چیـزی اسـت 

کرده اسـت!

ششـم( قصیمـی )الّصـراع بیـن اإلسـالم و الوثنّیـه: 20/2( در برشـمارِی اعتقـادات شـیعیان 

گوید: »همۀ نسـل پیامبر از آتش در حریم هسـتند و از هرگونه بدی و زشـتی معصوم به شـمار 

کـه خداونـد همـۀ فرزنـدان فاطمـه، دختـر  آینـد. نویسـندۀ منهـاج الّشـریعه )327/2( اّدعـا نمـوده 

گزیر  پیامبـر، را از آتـش در حریـم داشـته و هـر یـک از ایشـان که از پیش چنین توفیقـی نیابد، نا

پیـش از مرگـش بـه چنیـن توفیقـی دسـت پیـدا کنـد و پـس از آن نیـز شـفاعت خواهد شـد. نیز 

کـه فرزنـدان پیامبـر _ علیـه الصلـوة و الّسـالم _ تـا روز قیامـت، خطـا   در أعیـان الّشـیعه )65/3( آمـده 

گناه نمی کنند و خدای را معصیت نمی نمایند.« و 

پاسخ: همانا شیعیان جامۀ عصمت را جز  بر اندام جانشینان دوازده گانۀ رسول خدا، 

که  ی و عترتش و پارۀ تنش صّدیقۀ طاهره، نمی پوشانند؛ و این، در پی آن است  از نسل و

گیر را بر اندام ایشان پوشانده، آن هم به نّص آیۀ تطهیر در بارۀ پنج  خدای تعالی آن جامۀ فرا

و  تطهیر  آیۀ  ک  مال به  نیز  دیگران  در بارۀ  است.  پیامبر اعظم  خوِد  ایشان،  از  یکی  که  تن 

برهان های فراوان عقلی و نّص های متواتر چنین است. دانشوران شیعه و همۀ شیعیان در 

گر در سخنانشان چیزی  ا و  اّتفاق داشته اند  بر همین مطلب  روزگارانشان،  و  طول نسل ها 

که مایۀ وهِم اطالق یا عمومّیت باشد، تنها به همان دوازده تن مقّید و محدود  گردد  یافت  )406(
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که از اولیای حق، صّدیق و  کسانی در خاندان پیامبر بوده اند  که جز آنان نیز  است؛ با آن 

گناه نگردند، اّما شیعیان آنان را معصوم نمی دانند. ک به شمار آیند و مرتکب  پا

که این مرد بدان استناد نموده؛ در آن هیچ اشاره ای  و اّما سخن نویسندۀ منهاج الّشریعه 

که در  به عصمت نیست، بلکه سخن صریح وی به خالف آن است؛ زیرا وی اثبات می کند 

که پایبندی به شریعت را از دست می دهند و پیش از  کسانی هستند  میان فرزندان پیامبر 

که دست  وفات با توبه به جبران می پردازند و پس از آن از شفاعت برخوردار می گردند. مردی 

به گناه می زند و سپس توفیق توبه از آن را می یابد و آن گاه، با شفاعت از آن بخشوده می گردد، 

معصوم نامیده نمی شود؛ بلکه این، ویژگی هر مؤمن است که کار خویش را با توبه جبران نماید 

و آن چه مخصوص نسل پیامبر است، این است که به هر حال، امکان توبه می یابند.

گفته اند:  دّنّیه: 203/3( 
ّ
دّنّیه ]64/2[( و ُزرقانی )شرح المواهب الل

ّ
َقْسَطالنی  )المواهب الل

را  کـه فاطمـه  ایـن نیسـت  ›جـز  روایـت شـده اسـت:  ابن مسـعود در حدیـث مرفـوع  »از 

گـر فاطمـه پیـش از نبـّوت زاده شـده  چنیـن نامیده انـد‹ _ خـواه بـا الهـام خداونـد بـه رسـولش، ا

گـر پـس از آن والدت یافتـه باشـد _ ›زیـرا خداونـد او و فرزندانـش را  باشـد؛ و خـواه بـا وحـی، ا

یشـۀ فطـم بـه معنـای بازداشـتن اسـت  در روز قیامـت از آتـش بازداشـته اسـت‹ _ ایـن واژه از ر

گرفتـه شـده اسـت _ اّمـا خـوِد فاطمـه و دو پسـرش  کـودک از شـیر نیـز از همـان  کـه بازداشـتن 

بازداشـته  آتـش  از جاودانگـی در  آنـان  اّمـا جـز  و  بازداشـته شـده اند؛  آتـش  از  بـه طـور مطلـق 

ک  کـه برخـی از آنـان در آتـش درون گردند تا از گناهانشـان پا می شـوند. پـس ناممکـن نیسـت 

کـه بـر اسـالم  شـوند. بدین سـان، در ایـن سـخن، بـرای خانـدان پیامبـر؟مص؟ بشـارتی اسـت 

می میرنـد و کار هیـچ یـک از ایشـان بـا کفـر پایـان نمی یابـد؛ هماننـد آن چـه شـریف َسـْمهودی 

کـس در  کـه هـر  گفتـه؛ بـا آن  کنـد،  کـه در مدینـه وفـات  کسـی  در بـارۀ حدیـث شـفاعت بـرای 

گرامـی  کـه خداونـد بـرای  حـال اسـالم بمیـرد، شـفاعت خواهـد شـد. شـاید نیـز مـراد آن باشـد 

کنـد، بیامـرزد یـا بـه  گنـاه  کـه از نسـل آنـان  کـس را  داشـتن فاطمـه و پـدرش؟ص؟ می خواهـد هـر 
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توبـۀ راسـتین و خالـص، هرچنـد هنـگام مـرگ، توفیـق دهـد و آن توبـه را از ایشـان بپذیـرد. ایـن 

کر دمشـقی ]تاریـخ مدینـة دمشـق: 46/5[ بـا ذکـر سـند آورده اسـت. حدیـث را حافـظ ابن عسـا

کـه برخـی  غّسـانی ]معجـم الّشـیوخ: ص359[؛ و خطیـب ]تاریـخ بغـداد: 331/12[ ضمـن آن 

کـه فاطمـه  کرده انـد: »جـز ایـن نیسـت  یـان را ناشـناس شـمرده بـه صـورت مرفـوع روایـت  از راو

ی و دوسـتارانش را از آتـش بازداشـت.« پـس در ایـن  کـه خداونـد و را از آن رو فاطمـه نامیدنـد 

کـه فاطمه را دوسـت داشـته باشـد؛ و همان  گیـر بـرای هـر مسـلمانی اسـت  سـخن، مـژده ای فرا

کـه یـاد شـد، در بـارۀ ایـن حدیـث نیـز جـای دارد. تأویل هـا 

یخ بغداد: 54/3[ روایت نموده اند که: »از علی الّرضا بن  و اّما آن چه ابو ُنَعیم و خطیب ]تار

ک  موسی الکاظم بن جعفر الصادق در بارۀ این حدیث پرسیدند که فاطمه دامن خویش را پا

نگاه داشت، پس خداوند وی و نسلش را از آتش در حریم داشت؛ وی پاسخ داد که این ویژۀ 

که برادرش زید را  حسن و حسین است.« و نیز آن چه راویان اخبار از آن امام نقل نموده اند 

آیا  پاسخی داری؟  »برای رسول خدا چه  فرمود:  او  به  و  کرد  توبیخ  بر مأمون،  هنگام شورش 

ک نگاه داشت ... ، تو را فریفته است؟ همانا این در بارۀ  که فاطمه دامنش را پا فرمایش وی 

از  با اطاعت  آنان جز  که  تو؛ به خدا سوگند!  و  از رِحم وی زاده شد، نه من  که  کسی است 

که آنان  که با معصیت خدا به جایگاهی رسی  گر تو خواهی  خداوند به این مقام نرسیدند و ا

از ایشانی!« همۀ این  گرامی تر  با اطاعت از وی بدان دست یافتند، همانا آن گاه، نزد خدا 

سخنان از باب تواضع و برانگیختن بندگان به فرمانبری از خدا و فریفته نشدن به افتخارات 

که بی تردید به بهشت راه خواهند  که آن دسته از صحابه  است هرچند بسیار باشد؛ چنان 

ّیه تنها خاّص  یافت، نیز در نهایِت بیم و مراقبت به سر می بردند؛ وگرنه در زبان عرب، واژۀ ذر

کسانی نیست که از رِحم کسی برون آیند: »و از فرزندان او، داوود و سلیمان و ... .« ]انعام/84[ این 

کسی چون  که میان وی و ایشان، سده های بسیار فاصله بوده است. پس  در حالی است 

گاهی از زبان عرب، چنین قصدی نداشته است. افزون بر این،  علی الّرضا با آن فصاحت و آ

قید زدن با اطاعت و بندگی، ویژگِی از نسل فاطمه بودن و دوست داشتن او را بیهوده و باطل 

)407(



441 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

که بندۀ فرمانبر را نیز عذاب نماید، اّما  گفته شود: ›خداوند را می سزد  که  می سازد؛ مگر آن 

را  نسل  این  از  فرمانبر  بندۀ  او،  گرامیداشت  برای  خداوند  که  است  آن  فاطمه  نسل  ویژگی 
عذاب نمی کند.‹ و خداوند داناتر است.1

فاطمه؟اهضر؟  به  که رسول خدا؟ص؟  نموده  روایت  از علی؟ضر؟  با ذکر سند  حافظ دمشقی 

گفت: »چرا چنین نامیده  فرمود: »ای فاطمه! می دانی چرا فاطمه نامیده شدی؟« علی؟ضر؟ 

شد؟« پیامبر فرمود: »زیرا خدای؟زع؟ وی و نسلش را در روز قیامت، از آتش بازداشت.«

کـه لفـظ  همیـن روایـت را امـام علـی بـن موسـی الّرضـا )مسـند االمـام الرضـا ]143/1[( آورده 

آتـش  از  را  دوستارانشـان  و  فرزندانـش  و  فاطمـه  دختـرم  خداونـد  »همانـا  اسـت:  چنیـن  آن 

بازداشـت.« )عمـدة الّتحقیـق تألیـف عبیـدی مالکـی، چـاپ شـده در حاشـیۀ روض الّریاحیـِن یاِفعـی: 

ص15 ]ص26[(

آیـا هنـوز هـم قصیمـی باور دارد که شـیعیان تنها گویندگان این سـخن هسـتند و بزرگاِن 

کـه »حافظ«های  کـه شـیعیان حدیثـی را روایـت کرده انـد  ی آن را نگفته انـد؛ یـا ایـن  مذهـب و

کـه بـا اصـول دین راسـت مسـتقیم  ی آن را روایـت ننموده انـد؛ یـا اعتقـادی آورده انـد  مذهـب و

کـه ابن َحَجـر و ُزرقانـی و هماننـدان آن دو از برجسـتگان  مخالـف اسـت؟ آیـا او را می رسـد 

کـه همچـون شـیعیان، فرزنـدان پیامبـر را برتـری می دهنـد،  مذهـب و »حافظ«هـای آیینـش را 

کـه بـر  کـه بـه عصمـت اهـل بیـت اعتقـاد دارنـد، چنـان  مّتهـم سـازد و بـه آنـان نسـبت دهـد 

شیعیان ستم رانده، بر ایشان نیز ستم راَند؟

کـرده، بـه آنـان تـوان بخشـد تـا  گروهـی تفّضـل  کـه خداونـد سـبحان بـر  شـگفت نیسـت 

گردنـد؛ و در پـی آن، شـفاعت را  ی پشـیمان  کوتاهـی در حـّق و گناهـان دوری ورزنـد و از  از 

ِم دیـن ناسـازگار نیسـت؛ 
ّ
نصیبشـان سـازد. ایـن بـا هیـچ یـک از قوانیـن عدالـت و اصـول مسـل

گرفتـه اسـت. کـه رحمـت خداونـد بـر خشـمش پیشـی ُجسـته و همـه چیـز را فرا چـرا 

کتاب )176/3( گذشت. 1. بقیۀ این سخن در همین 
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کـه دلیل هـای صریـِح بسـیار آن را تأییـد می کننـد، شـگفت تر از اعتقـاد بـه  ایـن سـخن 

کـه خدای سـبحان در آیاتی بسـیار از کتـاب مقّدس  عدالـت همـۀ صحابـه نیسـت؛ حـال آن 

کـه بـه گذشـتۀ  خویـش کـه همـه دارای یـک منظـور هسـتند، برخـی از ایشـان را منافـق شـمرده 

کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« آمـده، از  کـه در  خـود بازگشـته اند. فرامـوش نکنیـد آن چـه را 

جملـه آن چـه در صحیـح بخـاری روایـت گشـته اسـت: 

»برخـی از اصحـاب پیامبـر؟ص؟ بـه سـوی چـپ بـرده می شـوند و پیامبـر می فرمایـد: ›آنـان 

ی گفتـه می شـود:›همانا اینان  اصحـاب مـن هسـتند؛ آنـان اصحـاب من هسـتند.‹ پـس به و

کـه از ایشـان جـدا شـدی، پیوسـته مرتـّد بـوده، به گذشـتۀ خود بازگشـتند.‹ از هنگامـی 

در حدیــث صحیــح دیگــر آمــده اســت: »هرآینــه مردانــی از شــما در معرض دید قــرار داده 

می شــوند و بــا زور و خشــونت از مــن جداشــان می کننــد و مــن می گویــم: ›ای پــروردگارم! آنــان 

کــه اینــان پــس از تــو چــه بدعت هایــی  گفتــه می شــود: ›همانــا ندانــی  اصحابــم هســتند!‹ پــس 

پدیــد آوردند!‹«

در حدیــث صحیــح ســوم آمــده اســت: »می گویــم: ›آنــان اصحــاب مــن هســتند!‹ پــس 

می فرمایــد: ›نمی دانــی پــس از تــو چــه بدعت هایــی پدیــد آوردنــد!‹«

گفتـه  در حدیـث صحیـح چهـارم نیـز آمـده اسـت: »گویـم: ›آنـان از مـن هسـتند!‹ پـس 

گویـم: ›بسـی  کـه پـس از تـو چـه بدعت هایـی پدیـد آوردنـد!‹ آن گاه،  می شـود: ›همانـا ندانـی 

کـرد!‹« کـه پـس از مـن ]دینـم را[ دگرگـون  کـس  دور بـاد دور بـاد آن 

در حدیـث صحیـح پنجـم آمـده اسـت: »پـس گویـم: ›ای پـروردگارم! آنـان اصحاب من 

کـه پـس از تـو چـه بدعت هایـی پدیـد آوردنـد؛  هسـتند.‹ پـس می فرمایـد: ›همانـا نمی دانـی 

کردند!‹« گذشتۀ خویش عقب گرد  هرآینه به 

گروهـی  گاه  نـا ایسـتاده ام،  کـه  آمـده اسـت: »در حالـی  نیـز  در حدیـث صحیـح ششـم 
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می گویـد:  و  می آیـد  بیـرون  ایشـان  و  مـن  میانـۀ  از  مـردی  می شناسـم.  را  آنـان  کـه  می آینـد 

آتـش.‹ سـوی  بـه  سـوگند!  خـدا  ›بـه  گویـد:  کجـا؟‹  سـوی  ›بـه  گویـم:  ›بیاییـد!‹ 

کردند!‹  گذشـتۀ خویش عقب گرد  گوید: ›همانا اینان به  گویم: ›گناهشـان چیسـت؟‹ 

کـه آنان را می شناسـم. مردی از میانۀ من و ایشـان بیرون می آید  گاه گروهـی می آینـد  سـپس نـا

و گویـد: ›بیاییـد!‹ گویـم: ›بـه سـوی کجـا؟‹ گویـد: ›بـه خـدا سـوگند! بـه سـوی آتـش.‹ گویم: 

گویـد: ›همانـا اینـان به گذشـتۀ خویش عقب گرد کردنـد!‹ پس نبینم  ›گناهشـان چیسـت؟‹ 
کسی از ایشان رهایی یابد، مگر همچون َهَمل الّنعم )= شتران رها و سرگردان(.«1 که 

َقْسـَطالنی  )إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح بخـاری: 325/9 ]686/13[( در بـارۀ ایـن حدیـث 

گمشـده یـا بی  سـاربان؛ و مفـرد آن هامـل اسـت. ایـن واژه را بـرای  گویـد: »همـل یعنـی شـتران 

کـه رهایی یافتـۀ آنان اندک اسـت، همچون  کار نبَرنـد. معنـای حدیـث آن اسـت  گوسـفند بـه 

کافـران و سرکشـان.« گونه انـد:  کـه آنـان دو  گمشـده؛ و ایـن اشـاره ای بـه آن دارد  شـتران 

بـود  کـه در میـان صحابـه، چـه اختالف هایـی  بـر همـۀ این هـا، نیـک می دانیـد  افـزون 

گفتـن و زد و خـورد بـا یکدیگـر انجامیـد و نیـز میانشـان نبـرد  یـدن و ناسـزا  کـه بـه دشـمنی ورز

گـروه از جایـگاه عدالت بیرون  کـه بـه موجـب آن، بایـد حکـم نمـود که یکـی از آن دو  درگرفـت 

کـه برخی از  یخ آمده  یـد آن چـه را در تار گذار کافـی اسـت؛[ پـس وا رفتـه اسـت. ]همیـن مقـدار 

کارهایـی بسـیار زشـت انجـام دادنـد. گناهانـی مرتکـب شـدند و  اصحـاب 

نکوهـش  صحابـه،  شـمردن  عـادل  گونـه  ایـن  هم مذهبانـش،  و  قصیمـی  نـزد  گـر  ا  پـس 

و تاخـت و تـازی در پـی نـدارد، معتقـد شـدن بـه تفّضـل خداونـد بـر فرزنـدان پیامبـر که سـّنت 

»پـس سـّنت  کـدام ناروایـی و ناراسـتی اسـت؟  خـدا در میـان بنـدگان خویـش اسـت، دارای 

خـدای را هرگـز دگرگونـی نیابـی.« ]فاطـر/43[

کــه بــه ســرور مــا، امیــن، )أعیــان الّشــیعه: 65/3 ]370/1[( نســبت داده؛ پس  و اّمــا آن ســخن 

1. بنگرید به: صحیح بخاری: 113/5 و 242/9-247 ]1222/3 و 2407-2404/5[�
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کــه قصیمــی از چــه  نظــر خواننــدگان را بــه عیــن عبــارت ایشــان جلــب می کنــم تــا دانســته شــود 

کنــی  مایــه راســتگویی و امانــت داری در نقــل ســخن برخــوردار اســت و نیــز وضــع او در دروغ پرا

ی  کــردن و ــه تهمتــی زشــِت آشــکار، و متهــم  ــزرگان اّمــت، ب ــزرگ از ب ــه مــردی ب و اّتهــام زدن ب

کــه ســّید امیــن، خــود، بــه  گــردد؛ حــال آن  بــه اعتقــاد بــه عصمــت همــۀ نســل پیامبــر معلــوم 

خــالف ایــن ســخن تصریــح نمــوده و پــس از نقــل حدیــث ثقلیــن1 بــا لفــظ مســلم ]صحیــح 

مســلم: 26/5-27[ و احمــد ]مســند احمــد: 388/3 و 393؛ 492/5 و 232/6[ و دیگــر حافظــان 

گفتــه اســت: حدیــث، چنیــن 

کـه اهـل بیت از گناهـان و خطا معصوم هسـتند؛ چرا که  »ایـن حدیث هـا داللـت دارنـد 

م اسـت برابـر آمده اند؛
ّ
در ایـن روایـات، اهـل بیـت بـا قرآن که عصمت آن مسـل

گرانمایـــۀ نفیـــس برجـــای نهـــاده شـــده در میـــان مـــردم  کـــه _ آنـــان یکـــی از دو  در ایـــن 

گـــر خطایـــی  هســـتند و همچـــون قـــرآن، تمّســـک جســـتن بـــه ایشـــان فرمـــان داده شـــده اســـت. ا

ــارت اســـت از  ــه عبـ کـ ــود  ــان داده شـ ــه ایشـ ــان تمّســـک بـ ــه فرمـ کـ ــود  ــرمی زد، روا نبـ ــان سـ از آنـ

کارهـــای آنـــان. ــرار دادن ســـخنان و  حّجـــت قـ

کـه بـه قرآن تمّسـک  کـه بـه ایشـان تمّسـک جویـد، گمـراه نگـردد، هماننـد کسـی  _ کسـی 

گمراه می گشت. گناه یا خطایی از آنان سرمی زد، تمّسک جوینده به ایشان  گر  ورزد. ا

گـر معصـوم  ی از قـرآن؛ و ا کـردن از آن هـا هدایـت و نـور اسـت، همچـون پیـرو ی  _ در پیـرو

ی از ایشـان گمراهـی بـود. نبودنـد، در پیـرو

کشـیده شـده از آسـمان بـه سـوی زمیـن هسـتند؛ و ایـن  _ آنـان هماننـد قـرآن، رشـته ای 

ینـد و سخنانشـان از  کـه ایشـان واسـطه میـان خـدای تعالـی و آفریـدگان او کنایـه از آن اسـت 

گـر معصـوم نبودنـد، چنیـن نمی شـد. جانـب خـدای تعالـی اسـت؛ و ا

آنان جدا نگردد؛  از  نیز  و قرآن  از قرآن جدایی نپذیرند  آنان هرگز  پایدار است،   _ تا دنیا 

گرانمایه یا دو جانشین برجای می گذارم: کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم را.« 1. »همانا من در میان شما دو 
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گر ایشان دچار خطا یا گناه می گشتند، از قرآن جدا می شدند و قرآن نیز از آنان جدا می شد. و ا

ــد و خــود را  ــان پیشــی جوی ــر آن کــه ب ــه  گون ــان بگســلد، بدیــن  کســی از آن کــه  _ روا نیســت 

کســی جــز ایشــان را بــه پیشــوایی  کوتاهــی ورزد و  کــه در حّقشــان  گرداَنــد یــا ایــن  پیشــوای آنــان 

گیــرد؛ همچنــان کــه روا نیســت بــر قــرآن پیشــی گرفتــه شــود، بدیــن ســان کــه بــه چیزی جز ســخن 

کــه از  کوتاهــی صــورت پذیــرد، بدیــن ترتیــب  گــردد و فتــوا داده شــود یــا در حــِقّ آن  آن حکــم 

ســخنان مخالفــان قــرآن پیــروی شــود.

گـر آنـان  کنـد؛ و ا گفتارشـان را رد  کسـی بـه آنـان مطلبـی بیامـوزد و  کـه  _ جایـز نیسـت 

نمی شـد. نهـی  گفتارشـان  رّد  از  و  بـود  واجـب  ایشـان  بـه  آموختـن  نمی دانسـتند،  را  چیـزی 

که  کسی از ایشان هست  که در هر عصر و روزگاری،  نیز این حدیث ها داللت دارند 

دارای چنین صفتی باشد؛ چرا که پیامبر؟ص؟ فرمود: ›جز این نیست که آن دو هرگز از یکدیگر 

گاه،  یک داِن آ کنار حوض بر من درآیند.‹ همانا خدای بار که در  گاه  جدایی نپذیرند تا آن 

کنایه از پایان یافتن عمر دنیا است. پس  کنار حوض،  ی را چنین خبر داده و درآمدن در  و

که آن  که یکی از این دو وجود نداشته باشد، این سخن راست نمی افتد  گر زمانی پیش آید  ا

ی درآیند. کنار حوض بر و که در  دو هرگز از هم جدایی نپذیرند تا آن 

کــه ممکــن نیســت مقصــود از اهــل  کــه چنیــن دانســته شــد، آشــکار می گــردد  حــال 

کــه  کســانی  بــه  مخصــوص  اســت  عاّمــی  ایــن،  بلکــه  باشــند؛  بنی هاشــم  همــۀ  بیــت، 

م باشــد، یعنــی امامــان 
ّ
کــی مســل برخورداری شــان از فضــل و دانــش و پارســایی و عّفــت و پا

گانــه هســتند و نیــز مادرشــان زهــرای بتــول؛ بــه خاطر  کــه همــان امامــان دوازده  ک  اهــل بیــت پــا

کســی جــز ایشــان معصــوم نیســت و وجــدان نیــز بــه همیــن حکــم می کنــد؛  کــه  اجمــاع بــر ایــن 

گنــاه می شــوند و بســیاری از احــکام را نمی داننــد و از  ــراد بنی هاشــم دچــار  کــه دیگــر اف چــرا 

کــه در امــور یــاد شــده، شــریک قــرآن قــرار  آفریــدگان دیگــر ممتــاز نیســتند؛ پــس ممکــن نیســت 

کــه برخــی از بنی هاشــم، و نــه همــۀ ایشــان، مــراد  داده شــده باشــند، بلکــه متعّیــن اســت 

یــد بــن ارقــم همــۀ بنی هاشــم را  کــه ز گفتیــم، نیســتند. اّمــا ایــن  کــه  کســانی  باشــند و آنــان جــز 
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ی راســت باشــد _ پــس از برپایــی دلیــل بــر  گــر چنیــن ســخنی از و کســان آورده1 _ ا در زمــرۀ ایــن 

کردن از او در این سخن واجب نیست.« ی  بطالن آن، پیرو

بخوان و خود حکم کن! خداوند زنده دارد امانت و راستگویی را! چنین است روزگار نور!

ایـن  آفت هـای شـیعه،  »از  گویـد:  الوثنّیـه: 21/2(  و  بیـن اإلسـالم  )الّصـراع  هفتـم( قصیمـی 

سـخن ایشـان اسـت کـه علـی در روز عطـش، مـردم را ]از حـوض کوثـر[ دور می کنـد و دوسـتان 

کننـدۀ آتـش  خویـش را از آن سـیراب می سـازد و دشـمنانش را از آن بـاز مـی دارد؛ و او قسـمت 

که را خواهد، از آتش بیرون می کند.« ی فرمان می پذیرد و هر  است و آتش از و

کتـاب )321/2( سـندهای حدیـث نخسـت را از پیشـوایان و حافظـان  پاسـخ: در همیـن 

که آنان چندین طریق از طریق های آن را صحیح دانسته و بقّیه  گاهتان ساختیم  آوردیم و آ

کننـدۀ آن شـمرده اند؛ پـس ایـن تنهـا از ادعا هـای شـیعیان نیسـت، بلکـه دانشـوران  کیـد   را تأ

و محّدثـان مذهـب خـوِد ایـن مـرد نیـز بـا شـیعیان در ایـن مقولـه همراهنـد. اّمـا قصیمـی آن را 

کسـان را نمی شناسـد و آن چـه را روایـت می کننـد  از آفت هـای شـیعه می شـمارد؛ زیـرا یـا آن 

کینـه مـی ورزد! ی روایـت شـده،  کـه ایـن حدیـث در حـِقّ و کسـی  نمی دانـد، و یـا بـه 

و اّمـا حدیـث دوم؛ آن نیـز همچـون حدیـث نخسـت، از آفت هـای شـیعه نیسـت، بلکـه 

ک ]امیرالمؤمنیـن[ نـزد همـۀ مسـلمانان اسـت. ایـن حدیـث را حافـظ  از فضیلت هـای تابنـا

ابواسـحاق بـن دیزیـل )د.281/280( از اعمـش، از موسـی بـن طریـف، از عبایـه نقـل نمـوده 

کـه از علـی چنیـن شـنیده اسـت: »در روز قیامـت، مـن قسـمت کنندۀ آتش هسـتم. می گویم: 

گـذار!‹« ›ایـن را بگیـر و ایـن را وا

کر )تاریخ مدینة دمشـق  ابن ابی الحدید )شـرح نهج البالغه: 200/1 ]260/2[( و حافظ ابن عسـا

کرده اند. ]271/12[( از طریق حافظ ابوبکر خطیب بغدادی، این حدیث را روایت 

امـام  از  حدیـث  همیـن  در بـارۀ  کـرده،  گـزارش  طوسـی  منصـور  بـن  محّمـد  کـه  چنـان 

1. این سخن را مسلم )صحیح مسلم ]26/5[( آورده است.
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ی گفت: ›ای  کـه مردی بـه و احمـد پرسـیده شـد. طوسـی گویـد: »نـزد احمـد بـن حنبل بودیم 

ابوعبـداهلل! چـه گویـی در بـارۀ این حدیث که روایت شـده که علی گفته اسـت:"من قسـمت 

ید؟  گفـت: ›از ایـن حدیـث چـه چیـز را ناپذیرفتنـی می شـمار کننـدۀ آتـش هسـتم."؟‹ احمـد 

آیـا بـرای مـا روایـت نشـده کـه پیامبـر؟ص؟ به علـی فرمود:"جز مؤمن کسـی تو را دوسـت نمی دارد 

و جـز منافـق کسـی بـا تـو دشـمنی نمی کنـد."؟‹ گفتیـم: ›آری.‹ گفـت: ›مؤمـن در کجـا جای 

گفـت: ›پـس  گفتیـم: ›در آتـش.‹  گفـت: ›و منافـق در کجـا؟‹  گفتیـم: ›در بهشـت.‹  دارد؟‹ 

کننـدۀ آتش اسـت.‹« علـی قسـمت 

در »طبقـات اصحـاب احمـد« چنیـن آمـده و حافـظ گنجـی در کفایـة الطالـب فـی مناقـب 

کاش قصیمـی سـخن  علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص22 ]ص72[( از آن نقـل نمـوده اسـت. پـس 

پیشـوای خویـش را درمی یافـت!

این سخن را امام علی _ سالم اهلل علیه _ از گفتار رسول خدا؟ص؟ خطاب به خویش برگرفته، 

کرده است: »در روز قیامت، تو  که عنتره ]از امام رضا؟ع؟ [ از رسول خدا؟ص؟ روایت  چنان 

کنندۀ بهشت و جهّنم هستی؛ به آتش می گویی: ›این از آِن من و این از آِن تو!‹« قسمت 

ــر )الّصواعـــق المحرقـــه: ص75 ]ص126[( روایـــت  ــا همیـــن لفـــظ، ابن َحَجـ ایـــن روایـــت را بـ

کـــرده اســـت.

که امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز  نشانگر شهرت این حدیث نبوی در میان صحابه آن است 

شورا با این سخن خویش، به آن احتجاج فرمود: »شما را به خداوند سوگند داده، گواه می گیرم 

که رسول خدا؟ص؟ به وی فرموده باشد: ›ای علی! در  کسی هست  که آیا در میان شما جز من 

کید که چنین نیست.« گفتند: »به تأ کنندۀ بهشت هستی.‹؟«  روز قیامت، تو قسمت 

برجسـتگان، ایـن جملـه از حدیـِث حّجـت آوری را صحیـح می داننـد و آن را داَرُقْطنـی 

کـه در الّصواعق المحرقـه )ص75( آمده؛ و ابن ابی الحدیـد این هر دو،  بـا ذکـر سـند آورده، چنـان 

گواهـی خواهـِی علـوی، را از حدیث هـای نزدیـک بـه تواتـر شـمرده و در شـرح  حدیـث نبـوی و 
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گفته اسـت: »در بارۀ علی، حدیث رایج نزدیک به تواتر رسـیده  نهج البالغه )448/2 ]165/9[( 

گویـد:  ی در الجمـع بیـن الغریبیـن  کننـدۀ دوزخ و بهشـت اسـت. ابوُعَبیـد َهـَرو ی قسـمت  کـه و

›گروهـی از پیشـوایان ادب عـرب، ایـن سـخن را چنیـن تفسـیر کرده انـد که چون دوسـتار علی 

کنندۀ دوزخ و بهشت  ی از دوزخیان، بدین اعتبار، او قسمت  از بهشتیان است و دشمن و

گروهـی را بـه  کننـدۀ آن اسـت و  ی، خـود، بـه حقیقـت، قسـمت  کـه و گوینـد  اسـت. دیگـران 

بهشـت درون می سـازد و دسـته ای را به دوزخ.‹ این سـخن اخیر ابوُعَبید با خبرهای رسـیده 

گویـد: ›ایـن از آِن مـن اسـت، پـس او را فروگـذار؛ و  کـه او بـه آتـش  در بـارۀ علـی سـازگار اسـت 

ی را برگیر!‹« این از آِن تو است، پس و

قاضی عیاض )الشفا بتعریف حقوق المصطفٰی ]657/1[( از علی با عنواِن »قسمت کنندۀ 

گوید:  عیاض: 163/3(  القاضی  شفاء  شرح  فی  الریاض  )نسیم  َخفاجی  است.  کرده  یاد  آتش« 

اّما دانشوران حدیث  را پیامبر؟ص؟ فرموده است؛  که این سخن  ی آن است  گفتار و »ظاهر 

کسی جز ابن اثیر این حدیث را روایت ننموده است. او )النهایة فی  که از محّدثان،  گفته اند 

آتش  کنندۀ  گفت:"من قسمت  »بلکه علی؟ضر؟  گفته است:  و األثر ]61/4[(  غریب الحدیث 

گروهی با  گروهند؛  کرده است: مردم دو  ی چنین قصد  که و هستم." و این بدان معنا است 

که با  گمراهی اند؛ پس نیمی  گروهی بر من هستند و آنان در  من هستند و آنان در هدایتند؛ و 

که علی بیان  که بر منند، در آتشند.« ابن اثیر، ثقه است و آن چه  منند، در بهشتند و نیمی 

گفته شود، پس در حکم حدیِث رسیده ]از پیامبر[  که با رأی شخصی  کرده، چیزی نیست 

که  که در این زمینه مجال اجتهاد نیست. معنای آن سخن این است: “من و هر  است؛ چرا 

که علی از بهشتیان است.  ی( دوزخیان قرار می گیریم”؛ چرا  با من است، قسیِم )= رو در رو

جلیس  همچون  است،  کننده(  )= تقسیم  قاسم  معنای  به  قسیم  که  گفته اند  نیز   برخی 

ی، خوارج و کسانی است  و سمیر ]به معنای جالس و سامر[. نیز برخی گفته اند که مقصود و

که در النهایة فی غریب الحدیث و األثر آمده است.« که با او نبرد نمودند؛ چنان 
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گویــد: »روایت هــای فــراوان در  هشــتم( قصیمــی )الّصــراع بیــن اإلســالم و الوثنّیــه: 23/2( 

کــه امــام منتَظــر همــۀ مســجدها را ویــران می کنــد. شــیعیان همــواره  کتاب هــای شــیعیان آمــده 

کــه در طــول و عــرض ســرزمین های آنــان  کســی  بــا مســجدها دشــمنی می ورزنــد و از ایــن رو، 

ــد.« ــجدی می بین ــدرت مس ــه ن ــپارد، ب راه می س

که در جعبه داشـته، قانع  پاسـخ: این مرد را هر چیز ناپسـند از سـخن دروغ و سـاختگی 

نکـرده و نیـز بـه ایـن قناعـت ننمـوده کـه آن چـه را برمی سـازد، بـه تنهـا یک روایت نسـبت دهد 

ی، دلیـل می خواهـد[، چنیـن  کـه سـخنش را رّد می نمایـد ]و از و کسـی  _ تـا بتوانـد در برابـر 

کـه در  کـه بـه آن یـک روایـت دسترسـی نیافتـه _ ؛ بلکـه آن را بـه روایت هـای بسـیار  بهانـه آوَرد 

او  کجـا  و  _ کـی  راسـت می گفـت  ی  گـر و ا اسـت.  داده  نسـبت  آمـده،  کتاب هـای شـیعیان 

کتاب هـا چیـزی را یـاد می کـرد و یـا بـه یکـی از آن  می توانـد راسـتگو باشـد؟ _ از نام هـای آن 

خـود،  کتابـش،  نـگارش  از  پیـش  کـه  نیافتـه  راه  خاطـرش  بـه  او  می نمـود؛  اشـاره  روایت هـا 

نام هایی بسازد و سندهایی برنهد و این را در آن ها ذکر نماید!

ــد  ــه خــدا و روز قیامــت ایمــان آورده ان ــه ب ک کســانی اســت  ــر، ســرور  امــام حّجــِت منتَظ

کــردن مســجدها؟ شــیعه ای  کجــا و ویــران  ــاد می کننــد. پــس او  ــد را آب و مســجدهای خداون

که چنین چیزی به آن حضرت نسبت دهد، هنوز آفریده نشده است.

بدیـن  گـذارش  آیـا  نمی دانـم  گفتـه؛  شـیعیان  سـرزمین های  در بـارۀ  کـه  سـخنی  اّمـا  و 

گفتـه، یـا از غیـب ایـن سـخن را  سـرزمین ها افتـاده و ایـن چیزهـا را نوشـته و ایـن دروغ هـا را 

فراافکنـده اسـت و یـا همچـون نویسـندۀ المنـار، سـخنش را بـه جهانگـرد سـّنی ناشـناس یـا 

بـه  را  او  ی،  رو هـر  از  اسـت!  سـاخته  مسـتند  نشـده اند،  زاده  هنـوز  کـه  مسـیحی  تبلیغ گـری 

کـس در سـرزمین های شـیعیان رفـت  سـبب ایـن دروغ ننگینـش بازخواسـت می کننـد. هـر 

کوچـک  کـرده ]و بـه جسـتجو پرداختـه باشـد[و بـه محیط هـا و شـهرها و حّتـی مناطـق  و آمـد 

کـه چـه مسـجدهای بلنـد و اسـتوار  یافتـه  و آبادی هـا و روستاهایشـان درون شـده باشـد، در

کوچـک و بزرگـی دارنـد و در بسـیاری از آن هـا چـه فرش هـا و اثاثیـه و چراغ هایی اسـت و نیز در 
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آن هـا چـه نمازهـای جمعـه و جماعتـی برپـا می گـردد. شـأن پژوهنـده را درخـور نباشـد که چیز 

گویـد و بـا سـخنان سسـت و  کـه دیدنـی اسـت، دروغ  حس شـدنی را انـکار نمایـد و در امـری 

بی پایـه بـه یـاری اعتقـاد خویـش پـردازد.

گوید: »شـیعه ای از یکی از امامانشـان  نهم( قصیمی )الّصراع بین اإلسـالم و الوثنّیه: 38/2( 

ی  ی _ در بـارۀ مسـأله ای سـؤال نمـود و او بـه و _ نمی دانـم ]امـام جعفـر[ صـادق بـوده یـا جـز و

کرد و آن امام فتوایی  پاسـخی داد. همان کس در سـال بعد آمد و در بارۀ همان مسـأله سـؤال 

کـرد، جـز آن  کـه او از امـام سـؤال  بـه خـالف فتـوای سـال پیـش داد. در هیـچ یـک از دو نوبـت 

دو کسـی حضـور نداشـت. پـس سـؤال کننـده در بـارۀ امـام خویش بـه تردید افتـاد و از مذهب 

کسـی با ما نبود  گر امام پاسـخ مرا از سـِر تقّیه داد، در هر دو نوبت  گفت: ›ا شـیعه برون شـد و 

ی تقّیـه کنـد و مـن نیـز شـیعۀ مخلـص آن ها بودم و به آن چـه گویند، عمل می کردم؛  کـه او از و

کـه  گفـت، پـس آنـان معصـوم نیسـتند، حـال آن  گـر ایـن سـخن را از سـِر اشـتباه و فراموشـی  و ا

گسسـت و بـه مذهبـی دیگـر  شـیعیان اّدعـای عصمـت ایشـان را دارنـد.‹ سـپس از شـیعیان 

ی آوْرد. ایـن ماجـرا در کتاب هـای ایشـان یـاد شـده اسـت.« رو

کـه بـه یکـی از  کسـی  کـه خـوِد او بـه  پاسـخ: مـن بـه ایـن مـرد چیـزی نگویـم جـز همـان را 

گر و نامعلوم را نسـبت  دهد،   کدام یک از آن ها اسـت، مسـأله ای رسـوا که نمی داند  امامانش 

کـه بـا هفتـاد گونـه َادات تعریـف نیـز شـناخته  می گویـد آن هـم از جانـب پرسـنده ای ناشـناس 

کـه هنـوز نوشـته نشـده اند و آن گاه،  نمی شـود؛ و سـخنش را بـه کتاب هایـی مسـتند می سـازد 

گفتـۀ قصیمـی را جـز بـا  بـر پایـۀ ایـن رکـن اسـتوار ]![ بـر آن امـام و پیروانـش می تـازد. پـس مـا 

زندگانـی ام  بـه  نمی کنیـم.  رّد  مـی آورد،  پرسـنده ای  چنیـن  سـخن  بـر  خـود،  کـه  رّدی  همیـن 

کتاب ها را می شـناخت،  کننده یا مسـأله یا یکی از آن  گر قصیمی آن امام یا سـؤال  سـوگند! ا

ی هیـچ یـک از این هـا را نمی شناسـد،  بـا سبکسـری و برانگیختگـی، از آن یـاد می نمـود؛ اّمـا و

و  بدگویـی  نیـز  خواننـدگان  بـر  و  می دانیـم  این هـا  همـۀ  در بـارۀ  را  او  دروغ  نیـز  مـا  کـه  چنـان 

عیبجویی او پوشیده نیست.
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دهـم( قصیمـی )الّصـراع بین اإلسـالم و الوثنّیـه( گوید: »هر کس در کتاب های شـیعیان نظر 

کـه آنـان بـه کتـاب خداونـد اعتنا ندارند؛ چرا که بسـیار کم پیش آیـد که به گونۀ  یابـد  کنـد، در

کسـانی از شـیعیان،  صحیح و بدون اشـتباه و غلط، به آیه ای از قرآن استشـهاد نمایند. تنها 

آیه هـای قـرآن را بـه درسـتی یـاد می کننـد که با اهل سـّنت همنشـین بوده، در میانشـان زندگی 

کـه از اهـل  کـردن این هـا هـم دچـار اشـکال اسـت! اّمـا شـیعیانی  کـرده باشـند و درسـت ادا 

سـّنت دورنـد، هیـچ یـک از ایشـان بـدون تحریـف و غلـط، آیـه ای را یـاد نمی کند. آن هـا که در 

کـه  کسـی نیسـت  کـه در میـان آنـان  گوینـد  کرده انـد،  گـذار  گشـت و  سـرزمین های شـیعیان 

گردد.« حافظ قرآن باشد و نیز در میانشان مصحف به ندرت یافت 

پاسخ:
که نه اصیل است و نه دین دارد؛ کند  کسی با تو دشمنی  که  هیچ بایی شبیه این با نیست 

کـه از آن صیانـت نکـرده، بـرای تـو مبـاح می نمایـد ]کـه هرچـه خواهـی،  آبـرو و ِعـرض خویـش را 

کـه  گونـه  دربـارۀ آن بگویـی[ و دربـارۀ آبـرو و عـرض مصـون تـو آزادانـه بـه غیبـت و بدگویـی ]هـر 

خواهـد[ می پـردازد. 

کلمات در چه حال نوشته شده؛ در حال مستی یا هشیاری! و  که این  کاش می دانستم 

چه هنگام بر قلم آمده؛ هنگام پریشان عقلی یا سالمِت عقل! آیا گویندۀ این سخن پس از ورق 

زدن کتاب های شیعیان، آن ها را از آیه ای صحیح و بی اشتباه تهی یافته و سپس این کلمات 

را نگاشته، یا خواسته آنان را دارای عیب و ننگ نشان دهد و بدین سبب، در این زمینه خبری 

برساخته است! آیا این دروغ ساز در میان طالیه داران ادبّیات عرب، کسانی را جز مردان شیعه 

گرانبها نگاشته و در لغِت عرب، آثار ارجمند پدید آورده اند  کتاب های  که در تفسیر،  می یابد 

که  که مأخذهای لغت به شمار می روند و در ادبّیات، نوشته هایی بهامند تألیف نموده اند 

گر به  مورد رجوع جامعۀ علمی و ادبی هستند و در دانش نحو آثاری با اعتبار علمی دارند؟ ا

گرامی قرآن، بدون هرگونه  از آیات  گواه گیری  از  کتاب های شیعیان بنگرید، آن ها را سرشار 

اشتباه یا غلط، می یابید؛ گویا برای آن ستارگان تابنده همچون فلک هایی هستند.
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گرایش هـا و مذهب هـا  ک تـالوت صحیـح یـا اشـتباه،  کـه مـال مـا تـا امـروز نمی دانسـتیم 

کـه پیوندهایـی قلبـی بـه شـمار می رونـد و در کاِر زبان و تلّفظ نقشـی ندارنـد و آن ها را  هسـتند 

کـردن کلمـات و سـاختن کالم و بازخوانی سـاختۀ آن، خـواه در قرآن و خواه  بـا لغـت و ردیـف 

جـز آن، هیـچ ارتباطی نیسـت.

آن، چـه  تـالوت صحیـح  و  قـرآن  بـرای درسـت خوانـدن  را  کاش می دانسـتم شـیعیان 

نیـازی بـه دیگـران اسـت! آیـا در ادبّیـات عرب نیازمند ]دیگران[ هسـتند یا اسـلوب های قرآن 

کـه  کـه چنیـن نیسـت! در شـیعیان کسـی یافـت نگـردد  را نمی شناسـند؟ بـه خداونـد سـوگند 

ی تـوان بسـت. اّمـا شـیعیان عـرب؛ تشـّیع، آنـان را از لغـت مقّدسشـان و  چنیـن ننگـی بـر و

کـه سـرزمین عراق  خصوصّیت هـای ذاتـی  نژادشـان دور نسـاخته اسـت. آیـا چنیـن می بینیـد 

که لبریز از دانشـوران برجسـته و سـرآمد و نابغه اسـت، در ادب عرب  و جبل عامل و مانند آن  

کفتـار در نجـد و حجـاز هسـتند؟ و  کم نصیب تـر از بادیه نشـینان سوسـمارخور و همـاوردان 

اّمـا شـیعیان غیـر عـرب؛ چـه بسـیارند در میانشـان پیشـوایان ادب عـرب و دانشـوران برجسـته 

کـه ادبّیـات، شـیعی  یابـد  کـس شـرح حال نامه ها را ورق زنـد، در و نویسـندگان و شـاعران. هـر 

اسـت؛ خطابه شـیعی اسـت؛ نویسـندگی شـیعی اسـت؛ و تجوید و تالوت نیز شـیعی  اسـت. 

حـال  شـرح  در   )]355/3[  38/1 األعیـان:  )وفیـات  ـکان 
ّ
ابن خل کـه  اسـت  سـبب  همیـن  بـه 

کـه از علـی بـن ابی طالـب _ علیـه الّصـالة و الّسـالم _ دور بـود و  ی بـا آن  گویـد: »و علـی بـن جهـم 

گویـا  تسـّنن خویـش را آشـکار می کـرد، طبـع شـعر داشـت و شـاعری توانـا و شـیوا سـخن بـود.« 

کـه داشـتن طبـع شـعر و سـرودن آن بـا الفـاظ شـیرین و دلنشـین، ویـژۀ  ـکان بـاور دارد 
ّ
ابن َخِل

کلّیـت دارد. شـیعیان اسـت؛ و تقریبـًا 

کـه در همـه سـوی جهـان  این هاینـد مصحف هـای چـاپ شـده در ایـران و عـراق و هنـد 

نوشـتن  توانایـی  کـه  کسـانی  همـۀ  شـماِر  بـه  نیـز  خّطـی  مصحف هـای  و  یافته انـد  انتشـار 

داشـتند، پیـش از پیدایـش صنعـت چـاپ، وجـود داشـته اسـت. حّتـی امـروز نیـز برخـی از 

کـدام یـک از این ها،  شـیعیان بـه تبـّرک و تیّمـن، مصحـف را بـه خـّط خویـش می نویسـند. در 
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کـه اّدعـا می کنـد، غلط گسـترده یا اشـکال در کتابت یا نااسـتواری در  آن مـرد می توانـد چنـان 

اسـلوب و یـا بـرون شـدن از قواعـد فّنـی را بیابـد، مگـر مـوارد اندک که از چشـم نویسـنده پنهان 

می ماند و این با هر انسانی همراه است، شیعه باشد یا سّنی، عرب باشد یا عجم؟

گـذار نمـوده و ایـن خبـر را  کـه در سـرزمین های شـیعیان گشـت و  بـه بـاور مـن، آن کسـی 

ی او را در خیـال خـود تصویر نموده و پنداشـته که با  بـه قصیمـی داده، هنـوز زاده نشـده؛ اّمـا و

ی سـخن می گویـد. شـاید نیـز آن کـس وقتـی کـه در سـرزمین های شـیعیان می گشـته، تنها از  و

که در آن میان و در آسـتانۀ خانه ها بر  کوچه ها و خیابان ها برگذشـته و مصحف هایی ندیده 

کـه مصحف هـا در کیف  های  ی بـه خانه هـا درون می شـد، می دیـد  گـر و زمیـن افتـاده باشـد؛ ا

خـود و در محفظه هـا قـرار داده شـده اند و در هـر  رف و طاقچـه بـه شـمار افـراد آن خانـه _ بـه 

گاه نیز بیش از این شـمار _ آشـکارا پیش چشـم هسـتند و در لحظه های شـب   طور معمول؛ و 

کناره های روز تالوت می گردند. و 

کـودکان می نهنـد و مردان  کـه شـیعیان در حـرز   ایـن، جـز مصحف هـای کوچکـی اسـت 

و زنانشـان بـرای حـرز بـا خویـش همـراه دارنـد؛ نیـز آن چـه مسـافران بـا خـود دارنـد تـا هـم تالوت 

نهـاده  بـر مزارهـای مـردگان  امـان بماننـد؛ همچنیـن آن چـه  از بالهـای سـفر در  کننـد و هـم 

گـردد و پـاداش آن بـه مـردگان هدیـه شـود؛ نیـز  می شـود تـا صبحگاهـان و شـامگاهان تـالوت 

کودکـی بـه مدرسـه ها می َبرنـد تـا بیاموزنـد؛ و هـم آن چـه پیـش از هـر  کـودکان از آغـاز  آن چـه 

چیـز، همـراه عـروس بـه خانـۀ همسـرش ُبرده می شـود و حّتی برخی از شـیعیان آن را بخشـی از 

َمهـر همسـر می سـازند تـا در زندگـی تـازه اش بـدان تبـّرک جویـد؛ نیـز آن چـه پیـش از همـۀ اثاث 

مصحف هایـی  همچنیـن  و  می شـود؛  بـرده  گزیده انـد،  سـکنا  بـرای  کـه  خانـه ای  بـه  منـزل، 

امـان دارد؛ همـان  از شـّر جـّن و شـیطان ها در  را  آنـان  تـا  قـرار می دهنـد  زنـان  کـه در پهلـوی 

کـه بـه دوسـتان خـود _ کـه قصیمی، سـازندۀ ایـن سـخنان دروغ، از جملۀ آن ها  شـیطان هایی 

گفتـار آراسـته و فریبنـده، وحـی می فرسـتند تـا فریبشـان دهنـد. اسـت _ بـا 
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کـه به نـدرت در میانشـان مصحف  کـه بـه قـرآن اعتنـا نمی کننـد؟ آیـا ایناننـد  آیـا ایناننـد 

کـه شـیطاِن گـذار کرده در سـرزمین های شـیعیان، به  یافـت می گـردد؟ و اّمـا در بـارۀ ایـن دروغ 

شـرح حال نامه ها  از  نمی گـردد،  یافـت  قـرآن  حافـظ  آنـان  میـان  در  کـه  داده  خبـر   قصیمـی 

کتاب »کشف اإلشتباه فی رّد موسی جاراهلل«1)ص532-444  کنید و به  و سرگذشت نامه ها سؤال 

یان شیعه را در آن می یابید. که 143 تن از حافظان و قار ]ص172[( بنگرید 

یازدهم( قصیمی )الّصراع بین اإلسالم و الوثنّیه: 72/1( گوید: »آیا شیعه ای می تواند تنها یک 

که بر اعتقاد شیعیان به تناسخ ارواح داللت نماید و این که خداوند در  حرف از قرآن بیاورد 

کالبد امامانشان حلول می نماید و پیشوایانشان رجعت می کنند و از عصمت برخوردارند و 

که علی در ابر )= سحاب( است و  کند  علی بر ابوبکر و عمر  و عثمان مقّدم است؛ یا داللت 

_ چنان که آنان اعتقاد دارند _ برق و رعد، تبّسم و صدای علی است؟«

ی، به شـیعۀ امامّیه  که این مرد و افترازنندگانی همچون و پاسـخ: جای شـگفتی اسـت 

فرقه هـای  کـه  هنگامـی  در  هـم  آن  کنـد؛  پا و  بـری  آن  از  ایشـان  کـه  برمی بندنـد  بهتان هایـی 

اسـالمی بـا یکدیگـر درآمیخته انـد و وسـایل ارتباطـی ]جدید[ در دسـترس اسـت و به کشـورها 

کوتاه تریـن زمـان، بـا وسـایل حمـل و نقـل پیشـرفته2 سـفر می کننـد؟  و شـهرها بـه آسـانی و در 

کـه امـروز فرقـه ای از اعتقـادات فرقـۀ دیگـر بی خبـر  گـر ناممکـن نباشـد _  بسـیار بعیـد اسـت _ ا

بماَنـد. پـس کسـی کـه در ایـن روزگار کـه وضـع چنیـن اسـت، پیـش از بررسـی و تحقیـق که به 

گزافه گویی  آسـانی صـورت می پذیـرد، بکوشـد تـا به فرقه ای ناسـزا و بد گوید، دچار وقاحـت و 

گـوش فرامـی دارد، دروغ زننـده ای  کتابـش را می خوانـد و یـا بـه سـخنش  کـه  گشـته و نـزد کسـی 

گناه پیشـه اسـت.

گر این مرد در این سـخن خدای تعالی اندیشـه می کرد: »هیچ سـخنی بر زبان نیارد، مگر آن  ا

که در نزد او نگهبانی آماده است.« ]ق/18[ یا آن چه را خداوند به هر دروغ پیشۀ گناهکاِر عیبجوِی 

1. تألیف حّجِت برجسته، شیخ محّقق ما، شیخ عبدالحسین رشتی نجفی.

کار می کنند.«)م.( که با نیروی بخار  2. در متن چنین است: »وسایل حمل و نقل 

304/3

)418(



455 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

 بدگـوی رونـده بـه سـخن چینی بیـم داده، راسـت می شـمْرد، قلمـش را از بهتـان بازمی داشـت 

و صالح خویش را درمی یافت و خود، به سـؤال شـیطان خویش چنین پاسـخ می داد: شـیعۀ 

کالبـد پیشوایانشـان معتقـد بوده انـد و از قدیم  امامّیـه چـه هنـگام بـه تناسـخ و حلـول خـدا در 

کـه علـی در ابـر )= سـحاب( اسـت ... تا حرفـی از  کـدام یـک از آن هـا اعتقـاد داشـته  کنـون،  تا

گردد؟ قـرآن در ایـن زمینه یافـت 

ی از پیامبر اعظم؟ص؟  آری؛ شــیعیان گوینــد کــه علــی در ســحاب اســت؛ و ایــن را به پیــرو

کیــن  ی  گذشــت؛ اّمــا ســخن گویان از رو کتــاب )292/1(  کــه در همیــن  گوینــد، بــه همــان معنــا 

ــه را  کــه چهــرۀ شــیعۀ امامّی ــد  ــه ای تأویــل نموده ان گون ــه  کــرده و آن را ب ایــن ســخن را تحریــف 

زشــت جلــوه دهنــد.

که بر یک اّمت بزرگ اسالمی دروغ بندد  آیا مایۀ ننگ این مرد و هم مذهبانش نیست 

و از این که به آنان چه بهتانی می زند، پروا نورزد و عقاید ناپذیرفتنی یا سست پایه را به ایشان 

در  که  امامّیه  شیعۀ  کتاب های  آیا  نکند؟  پرهیز  خویش  زشت کاری  از  و  دهد  نسبت 

از  کنده  آ است،  آن ها  عقاید  گویای  زبان  و  شده  نگاشته  روزگار  این  تا  پیشین  سده های 

که بر زبان دشمنان آنان ساخته شده است؟ بیزاری جستن از این نسبت ها نیست 

گر می دانسته، پس مصیبت بزرگ تر است! گر نمی دانسته، آن خود مصیبتی است؛ و ا ا

کسـانی هماننـد خـود، طـه حسـین و احمـد  آری؛ او می توانـد در دروغ هـای خویـش بـه 

امیـن و موسـی جـاراهلل _ ایـن مـردان دروغ و دشـنام _ اسـتناد ورزد!

گشـوده اسـت؛  کـه قـرآن بـدان زبـان  سـخن امامّیـه در بـارۀ رجعـت همـان چیـزی اسـت 

کـرده، پـس آن را ندیـده و در قـرآن نیافتـه  کـور  اّمـا نادانـی چشـم ایـن مـرد را هماننـد بصیرتـش 

کند. بسـیاری از دانشـوران در این زمینه  کتاب های امامّیه مراجعه  که به  اسـت. بر او اسـت 

آثـاری مسـتقل نگاشـته اند؛ و چـه خـوب بـود ایـن مـرد بـه یکـی از آن هـا مراجعـه می نمـود!

کـه امامّیـه آنـان را معصوم  همچنیـن آیـۀ تطهیـر بیانگـر عصمـت برخـی از کسـانی اسـت 

اثبـات می شـود  ک،  بـودِن مـال از طریـِق یکـی  نیـز هـم  افـراد  آن  می شـمارند. عصمـِت سـایر 
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ی، احمـد بـن حنبـل، در  کـه از آن میـان، آن چـه امـام مذهـب و م 
ّ
و هـم بـا نص هـای مسـل

پیرامون این آیۀ شـریف در مسـند خویش )331/1؛ 285/3؛ 107/4؛ 296/6 و 298 و 304 و 323 

کافـی اسـت. کننـده و  ]544/1؛202/4؛79/5؛421/7 و 423 و 431 و 455[( آورده، قانـع 

ـــد  کـــه خداون ـــر جـــز او مقـــّدم نشـــمرده، حـــال آن  ـــرآن، علـــی را ب کـــه ق گفـــت  ـــوان  ـــه ت چگون

ی را بـــا والیـــت خویـــش و پیامبـــرش همـــراه ســـاخته  گرامـــی اش، والیـــت و در ایـــن ســـخن 

کـــه نمـــاز را بـــر پـــا می کننـــد  کـــه ولـــّی شـــما خداونـــد و رســـول او و مؤمنانـــی هســـتند  اســـت: »جـــز ایـــن نیســـت 

کـــه  گذشـــت  کتـــاب )162-156/3(  و در حـــال رکـــوع، زکات می دهنـــد. ]مائـــده /55[ .«؟ در همیـــن 

ـــن؟ع؟  ـــی امیرالمؤمنی ـــارۀ عل ـــه در ب ـــن آی ـــه ای ک ـــتانند  ـــان همداس م
ّ
ـــان و متکل ـــان و محّدث فقیه

گشـــته اســـت. نـــازل 

کـه  کتـاب خـدا ده هـا آیـه می یابنـد  گـر پژوهنـدگان، حـِقّ انصـاف را بـه جـای آورنـد، در  ا

در بـارۀ علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نـازل شـده و بـر مقـّدم داشـتن او ]از سـوی خـدا[ بـر دیگـران 

ی جـان  کـه بـه نـّص قـرآن، و داللـت می کنـد. ایـن چیـزی شـگفت و نوپدیـد نیسـت؛ حـال آن 

کمـال بخشـیده و نعمت هایـش را بـر مـا  پیامبـر؟ص؟ اسـت و خداونـد بـا والیـت او، دینـش را 

تمام نموده و اسالم را دین ما برگزیده است.

ی و هم مذهبانش  کنـون مـا همـان سـؤال را بـه قصیمی بازمی گردانیم و می گوییـم: »آیا و ا

کـه بـر مقـّدم داشـتن ابوبکـر و عمـر و عثمـان بـر ولـِیّ  می تواننـد تنهـا یـک حـرف از قـرآن بیاورنـد 

ک خـدا، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ، داللت نماید؟« پـا

دوازدهــم( قصیمــی )الّصــراع بیــن اإلســالم و الوثنّیــه: 83/1( گوید: »امامّیــه در دین خویش بر 

خبرهــای صحیــِح رســیده از پیامبــر اعتمــاد نمی ورزنــد؛ بلکــه بــر دســتخط هایی ســاختگی 

کــه تنهــا بــه اّدعــای ایشــان معصــوم هســتند، نســبت  کــه بــه دروغ، بــه امامانــی  تکیــه می کننــد 

داده می شــود.«

چگونـه  عصـر؟ع؟[  ]امـام  مقـّدِس  محضـر  از  رسـیده  توقیع هـای  کـه  دانسـتید  پاسـخ: 

اسـت؛ اّمـا ایـن مـرد از سـوی شـیطان خویـش وحـی تـازه آورده و توقیع هـای رسـیده از دیگـر 
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اّدعـای  مبنـای  بـر  تنهـا  را  ایشـان  آنـان شـمرده، عصمـت  بـه  نسـبت دروغیـن  نیـز  را  امامـان 

که آن را در طومار اوهام خویش نیافته است. شیعیان قلمداد می کند، چرا 
ـــد.«  ـــاع دهی ـــر ارج ـــدا و پیامب ـــه خ ـــد، آن را ب کردی ـــمکش  کش ـــتیزه و  ـــزی س ـــارۀ چی ـــر در ب گ ـــس ا »پ

]نســـاء/59[

گوید: سیزدهم( قصیمی )الّصراع بین اإلسالم و الوثنّیه: 119/1( 

کبـرا.  گونـه اسـت: صغـرا و  کـه رافضیـان انجـام می دهنـد، دارای چنـد   »ازدواج موّقتـی 

و یکی از گونه های آن چنین است که مرد و زن دلخواه توافق می کنند که مرد، مالی یا غذایی 

ی برگیرد  گر بسیار کم و کوچک باشد _ به آن زن بپردازد تا کام خویش را از و  یا کاالیی _ حّتی ا

کرده انـد، سـیراب نمایـد؛  کـه  توافقـی  بـه  بنـا  کمتـر و بیشـتر،  یـا  بـرای یـک روز  را  و شـهوتش 

گـرد نیامـده و آشـنا نشـده اند. ایـن  گویـا بـا هـم  سـپس هـر یـک از آن دو راه خویـش را می گیـرد، 

ازدواج موّقـت اسـت. گونه هـای  از سـاده ترین 

نامیـده  آنـان متعـۀ چرخشـی  نـزد  و  ایـن اسـت  از  کـه پلیدتـر  ازدواج موّقـت  گونـۀ دیگـر 

گروهـی یـک زن را در اختیـار می گیرنـد؛ از صبـح تـا چاشـتگاه، یـک  کـه  می شـود، آن اسـت 

کام می گیـرد؛ از چاشـتگاه تـا ظهـر، مـرد دیگـر؛ از ظهـر تـا عصـر، مـرد دیگـری؛ از  مـرد از آن زن 

عصـر تـا مغـرب، آن یـِک دیگـر؛ از مغـرب تـا عشـا، مـردی دیگر؛ از عشـا تا نیم شـب، دیگری؛ و 

از نیمـه شـب تـا صبـح، مـرد دیگـر. آنـان ایـن گونه متعـه را از دین خدا می شـمارند و معتقدند 

گونه های حرام است.« که این از بدترین  که بدان پاداش می یابند؛ حال آن 

کـه پیامبـر اسـالم آن را آوْرد و برایـش  پاسـخ: نـزد شـیعیان، ازدواج موّقـت همـان اسـت 

کـه خلیفـه عمـر بـن  حـدود معّینـی برنهـاد و در روزگار پیامبـر اعظـم و پـس از آن، تـا هنگامـی 

کـه در شـریعت، بـرای رأِی پدیـد آمـده در  خّطـاب آن را تحریـم نمـود، برقـرار بـود. در نظـر کسـی 

کریـم و آورده هـای پیامبـر اسـالم« بهـا و ارجـی قائـل نیسـت، ازدواج موّقـت پـس از  برابـر »قـرآن 

تحریـم عمـر نیـز برقرار بوده اسـت. فرقه های اسـالمی بر اصول و حـدود تفصیلی ازدواج موّقت 
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یده انـد.  در کتاب هـای خویـش اّتفـاق نظـر دارنـد و هیـچ دو تنـی از ایشـان در آن اختـالف نورز

آن اصـول و حـدود از ایـن قرارنـد:

_ اجرت.

_ مّدت ازدواج.

که دربردارندۀ ایجاب و قبول باشد. _ صیغۀ عقد 

_ جدایی پس از پایان یافتن مّدت ازدواج یا بخشیدن باقیماندۀ مّدت از سوی مرد.

کنیز باشد یا آزاد، ناباردار باشد یا باردار. _ عّده نگاه داشتن برای زن؛ خواه 

_ میراث نبردن از یکدیگر.

که اهل سّنت و شیعیان بدان ها تصریح نموده اند. این حدود همان هایی هستند 

گـروه نخسـت، بنگریـد بـه: صحیـح مسـلم، سـنن الدارمـی، السـنن الکبـری   از نگاشـته های 

التنزیـِل  معالـم  جّصـاص،  القـرآن  احـکام  طبـری،  القـرآِن  آی  تأویـل  عـن  البیـان  جامـع  بیهقـی،  تألیـف 

َکْنـُز الُعّمـال.1 نیز از  َبَغـوی، تفسـیر ابن َکثیـر، تفسـیر الفخـر الـرازی، تفسـیر الخـازن، الـّدّر المنثـوِر سـیوطی، و 

گـروه دوم، بنگریـد به: من ال یحضره الفقیه صـدوق: 149/3 ]458/3-467[، المقنِع  نگاشـته های 

صدوق ]ص152[، الهدایه تألیف صدوق ]ص325[، الکافی: 44/2 ]448/5[، انتصار شریف مرتضی 

علم الهدٰی ]ص109[، المراسـم ابو َیْعلٰی سـالر دیلمی ]ص155[، النهایه تألیف شـیخ طوسـی ]ص489[، 

المبسـوِط شـیخ طوسـی ]246/4[، تهذیب األحکاِم شـیخ طوسـی: 189/2 ]249/7[، االسـتبصاِر شـیخ 

طوسـی: 29/2 ]141/3[، غنیـة الّنـزوع الـی علمـی االصـول و الفـروع سـّید ابوالمـکارم ]282/18[، الوسـیله 

ـی ]372/2[، تحریـر األحـکاِم 
ّ
تألیـف عمادالّدیـن ابوجعفـر ]ص309[، نکـت النهایـه تألیـف محّقـق حل

 ،]400/1[ األفهـام  مسـالک   ،]245/5[  82/2 الدمشـقیه:  معـة 
ّ
الل شـرح   ،]26/2[  27/2 ـی: 

ّ
حل عالمـه 

الحدائـق الناضـره: 152/6 ]113/24[، جواهـر الـکالم: 165/5 ]139/30[�

کـه یاد کردیم،  کـه در میـان اّمـت شـیعه انجام می شـود، چیزی جز همین  ازدواج موّقـت 

د خواهد آمد.
ّ
1. تفصیل سخنان اینان، اندکی بعد در همین مجل
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گـوِش  گونـه دارد. شـیعیان در بـارۀ ازدواج موّقـت نظـری جـز ایـن ندارنـد و  نیسـت و تنهـا یـک 

کـه فرقـه ای از فرقه هـای شـیعیان، انواعـی بـرای ازدواج موّقـت قائـل باشـد. نیـز  دنیـا نشـنیده 

کبـرا را ندارد. همچنین از نخسـتین  هیـچ شـیعه ای پیشـینۀ آشـنایی بـا تقسـیم آن بـه صغرا و 

روزگار  دشـنام،  و  اّتهـام  روزگار  دروغ سـازی،  و  ناراسـتی  روزگار  روزگار،  ایـن  تـا  تشـّیع  روز 

قصیمـی، از جانـب هیـچ فقیـه شـیعه و حّتـی هیـچ یـک از عـوام، شـناختی از ایـن فقـه تـازۀ 

نوپدید _ فقه سدۀ بیستم، نه سده های هجری _ ندارند.

ی در نادانـی مطلـق، نمی دانـم آن چـه را در بـارۀ انـواع متعه  و اّمـا قصیمـی و هماننـدان و

کتاب هـای شـیعه یافتـه و بـه فتـوای  کـدام یـک از  کسـی شـنیده و در  در خیـال آورده، از چـه 

کـدام شـهر  کـدام پیشـوای شـیعیان روایـت نمـوده و در  کـدام دانشـور شـیعه اسـتناد داده و از 

گرفتـۀ بـه دروغ بسـته شـده بـر شـیعیان را  یـا روسـتا یـا صحـرای شـیعیان، ایـن متعـۀ انجـام 

گفتـار آراسـته   یافتـه اسـت! بـه خـدا سـوگند! هیـچ یـک از این هـا نبـوده؛ بلکـه شـیطان ها بـا 

و فریبنده، به دوستان خود وحی می فرستند تا فریبشان دهند.

گوید: چهاردهم( قصیمی )الّصراع بین اإلسالم و الوثنّیه: 374/1( 

»همانا نادان تریِن نادانان و خشک مغزترین خشک مغزان، کسانی هستند که گوسفندی 

که  گونه های مختلف شکنجه اش می ُکنند؛ چرا  بی نوا را می آورند و پشمش را می َکنند و به 

گوسفند، خانم عایشه، همسر پیامبر اعظم و  که آن  گمراهی و جنایتشان بدیشان وحی نموده 

دوست داشتنی تریِن همسران وی، است.

که دو قوچ را  کسانی هستند  همانا نادان تریِن نادانان و خشک مغزترین خشک مغزان، 

آورده، پشم هایشان را می َکنند و انواع شکنجه را بر آن دو روا می دارند و مقصودشان از آن ها، 

که شیعیان غلّوپیشه انجام می دهند. کاری است  دو خلیفه، ابوبکر و عمر، است. این 

امـام  کـه  کسـانی هسـتند  نادانـان و خشـک مغزترین خشـک مغزان،  نادان تریـِن  همانـا 

کرده انـد؛  ی، قـرآن و مصحفشـان را نیـز پنهـان   خویـش را در سـرداب پنهـان نمـوده و همـراه و
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که امامشـان را در آن پنهان  که هر شـب با اسـبان و خران خویش به آن سـرداب  کسـانی  و نیز 

ی را فرامی خواننـد تـا بـه سوی شـان بیـرون آیـد؛  نموده انـد، می رونـد و او را انتظـار می ِکشـند و و

و بیـش از هزار سـال اسـت که پیوسـته چنیـن می کنند.

کـه اّدعـا می کننـد  همانـا نادان تریـِن نادانـان و خشـک مغزترین خشـک مغزان، آن هاینـد 

گشـته اسـت.« کاسـتی  قرآن تحریف شـده و دسـتخوش افزونی و 

این ها  زیرا  افتد؛  لکنت  به  قلم  افتراها،  این  باطل سازِی  در  که  است  نزدیک  پاسخ: 

که نه آسمان بر آن ها سایه افکنده و نه زمین بار آن ها  اّدعاهایی بر دیدِن چیزهایی هستند 

گرفتند و رسول خدا  که در روزگار پیامبر شکل  کشیده است. شیعیان از هنگامی  را بر دوش 

گروهی از میان خود را »شیعۀ علی« نامیدند، تا  گشود و صحابه  به ذکر شیعۀ علی؟ع؟ زبان 

که بر آن  کارهای ستمگرانه و سنگدالنه را  گوسفند و دو قوچ را نشنیده اند و این  امروز ماجرای 

چهارپایان بی گناه روا می شود، ندیده اند و آن دست های تجاوزگر را به سوی آن ها دراز نکرده اند؛ 

کشان را با این پلیدی آلوده می سازد. اّما دیده اند که قصیمی به پیروی از ابن تیمّیه، جامه های پا

کاش این مرد یک نفر را به ما معّرفی می کرد که دیده باشد شیعه ای چنین کند یا دیاری 

گر  که این عادت در آن رواج داشته باشد یا ناحیه ای را، ا از دیارهای شیعیان را یاد می کرد 

یداد یک بار در آن رخ داده باشد. که این رو گوشه ای از سراسر جهان، نام می برد  چه در 

کار بس زشـت را جایز شـمرده  که آیا شـیعه ای این  کاش من و هم مذهبانم می دانسـتیم 

یـا ایـن رفتـار ]بی معنـا و[ بی مایـه را نیکـو دانسـته یـا حّتـی قّصه پـردازی در قّصه خوانـی اش، 

کرده اسـت! آری؛ این دروغ ننگین در کتاب قصیمی و شـیخ او، ابن تیمّیه،  کار اشـاره  بدین 

که سرشـار از چنین چیزهایی اسـت. گـردد  یافـت 

ی، برخی از نویسندگان اهل  که پیش از و دروغ سرداب از این هم زشت تر است. با آن 

سّنت همین دروغ را آورده اند، اّما در این ساز، نواهای تازه افزوده و »خران« را هم به »اسبان« 

که هر شب چنین می کنند؛  که شیعیان بیش از هزار سال است  کرده  ضمیمه نموده و اّدعا 

ی را  که غیبت امام در سرداب رخ داده و نیز آنان و که شیعیان بر این باور نیستند  حال آن 
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که  که او از آن جای ظهور می نماید. اعتقاد ایشان  در آن پنهان نساخته اند و اعتقاد ندارند 

ی کعبه  ی در مّکۀ معّظمه و رو به رو احادیثشان نیز پشتوانۀ آن است، تنها همین است که و

که غیبت گاِه آن نور، سرداب بوده است. جز این نیست  کس نگفته  ظهور می نماید و هیچ 

که این مکان، سرداِب خانۀ امامان در سامّراء بوده و ساختن سرداب در خانه ها برای در 

جهت  آن  از  مخصوص،  سرداب  این  است.  رایج  کارهای  از  گرما  شّدت  از  ماندن  امان 

که به امامان دین منسوب و جایگاه سه تن از ایشان بوده، همچون  دارای شرافت باال است 

پیامبر  و  امامان؟مهع؟  خانه های  همۀ  شأن  این،  و  مبارک.  خانۀ  این  سکونت گاه های  دیگر 

که »همانا خداوند رخصت داده  اعظِم شرافت بخِش ایشان، در هر شهر و آبادی، می باشد. 

گردد.«]نور/36[ ی در آن ها یاد  گشته، بزرگ داشته شوند و نام و که این مکان ها واال 

کاش ایــن دروغ زنــان در بــارۀ ســرداب، در دروغ خویــش بــر مطلبــی واحــد همداســتان 

آنــان را رســوا نکنــد؛  تــا نشــانه های دروغ ســازی در سخنشــان آشــکار نگــردد و  می شــدند 

ه 
ّ
ابن بّطوطه1)رحلة ابن بطوطه: 198/2 ]ص220[( نگوید: »این سرداب که بدان اشاره شد، در حل

ول ]353/1[( نگویــد: »آن ســرداب در بغــداد اســت.« 
ُ
َول و آثــار األ

ُ
 قــرار دارد.« و َقَرمانــی )َاخبــاُر الــّد

کجــا قــرار  کــه نمی دانــد آن مــکان در  و دیگــران آن را در ســامّراء نداننــد و از آن پــس، قصیمــی 

دارد، بــرای ســرپوش نهــادن بــر ]نادانــی[ مایــه شــرم خویــش، آن را بــه طــور مطلــق نیــاوَرد!

من آرزومند آن بودم که قصیمی دورۀ این عادت را کمتر از »بیش از هزار سال« یاد می کرد 
تا روزگار کنونی و سال های پیوسته به آن را در بر نگیرد؛ زیرا رخ ندادن این رویداد در این زمان 
و زمان مّتصل به آن در معرض مشاهده و دیدن و شنیدن همۀ مسلمانان است. برای وی 
که آن را می شنود،  کسی  کار را به بخشی از قرون ُوسطی نسبت می داد تا  که این  بهتر بود 
اصل وجود آن را، هر چند در پاره ای از زمان، بپذیرد. اّما این دروغ زن مالحظۀ این جنبه ها را 

نکرده است!

و اّما تحریف قرآن؛ حِقّ سخن در این زمینه، در همین کتاب )85/3( و جز آن ادا گشت.

کان )وفیات األعیان: ص581 ]176/4[(�
ّ
1. همچون ابن خلدون )مقّدمۀ تاریخش: 359/1 ]249/1[( و ابن خل

که امامشـان را در آن پنهان  که هر شـب با اسـبان و خران خویش به آن سـرداب  کسـانی  و نیز 

ی را فرامی خواننـد تـا بـه سوی شـان بیـرون آیـد؛  نموده انـد، می رونـد و او را انتظـار می ِکشـند و و

و بیـش از هزار سـال اسـت که پیوسـته چنیـن می کنند.

کـه اّدعـا می کننـد  همانـا نادان تریـِن نادانـان و خشـک مغزترین خشـک مغزان، آن هاینـد 

گشـته اسـت.« کاسـتی  قرآن تحریف شـده و دسـتخوش افزونی و 

این ها  زیرا  افتد؛  لکنت  به  قلم  افتراها،  این  باطل سازِی  در  که  است  نزدیک  پاسخ: 

که نه آسمان بر آن ها سایه افکنده و نه زمین بار آن ها  اّدعاهایی بر دیدِن چیزهایی هستند 

گرفتند و رسول خدا  که در روزگار پیامبر شکل  کشیده است. شیعیان از هنگامی  را بر دوش 

گروهی از میان خود را »شیعۀ علی« نامیدند، تا  گشود و صحابه  به ذکر شیعۀ علی؟ع؟ زبان 

که بر آن  کارهای ستمگرانه و سنگدالنه را  گوسفند و دو قوچ را نشنیده اند و این  امروز ماجرای 

چهارپایان بی گناه روا می شود، ندیده اند و آن دست های تجاوزگر را به سوی آن ها دراز نکرده اند؛ 

کشان را با این پلیدی آلوده می سازد. اّما دیده اند که قصیمی به پیروی از ابن تیمّیه، جامه های پا

کاش این مرد یک نفر را به ما معّرفی می کرد که دیده باشد شیعه ای چنین کند یا دیاری 

گر  که این عادت در آن رواج داشته باشد یا ناحیه ای را، ا از دیارهای شیعیان را یاد می کرد 

یداد یک بار در آن رخ داده باشد. که این رو گوشه ای از سراسر جهان، نام می برد  چه در 

کار بس زشـت را جایز شـمرده  که آیا شـیعه ای این  کاش من و هم مذهبانم می دانسـتیم 

یـا ایـن رفتـار ]بی معنـا و[ بی مایـه را نیکـو دانسـته یـا حّتـی قّصه پـردازی در قّصه خوانـی اش، 

کرده اسـت! آری؛ این دروغ ننگین در کتاب قصیمی و شـیخ او، ابن تیمّیه،  کار اشـاره  بدین 

که سرشـار از چنین چیزهایی اسـت. گـردد  یافـت 

ی، برخی از نویسندگان اهل  که پیش از و دروغ سرداب از این هم زشت تر است. با آن 

سّنت همین دروغ را آورده اند، اّما در این ساز، نواهای تازه افزوده و »خران« را هم به »اسبان« 

که هر شب چنین می کنند؛  که شیعیان بیش از هزار سال است  کرده  ضمیمه نموده و اّدعا 

ی را  که غیبت امام در سرداب رخ داده و نیز آنان و که شیعیان بر این باور نیستند  حال آن 
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از همین  نمونه  را صدها  او  و  بود  باطل قصیمی  و  گزاف  از سخنان بس  اندکی  این، 

ی مراجعه کند، جایگاهش در راستگویی، مکانش  دست موجود است. هر کس به کتاب و

در امانت داری، مکانتش در دانش، جایش در دینداری، و طرازش در ادب را درمی یابد!
کـه در بـارۀ آیـات خـدا، بـی آن کـه حّجتـی بدیشـان آمـده باشـد، سـتیزه و جـدل می کنند،  »آنـان 

کـه ایمـان آورده انـد، سـخت دشـمن داشـته و مـورد خشـم اسـت.  کسـانی  ]ایـن[ نـزد خداونـد و 

گونه، خدا بر دل هر بزرگی فروِش سرکشی ُمهر می نهد.« ]غافر/35[ این 

یازده و دوازده و سیزده( فجر اإلسالم، ضحی اإلسالم، ظهر اإلسالم
کــه خــودش  ــا هدفــی  کتاب هــا را اســتاد احمــد امیــن مصــری نگاشــته، آن هــم ب ایــن 

گاه نیســتیم. ایــن نام هــای شــکوهمند، پژوهنــدۀ هوشــیار را  بهتــر می دانــد و مــا نیــز بــدان نــاآ

کم مایــه و رســوایی نهفتــه  یابــد درون ایــن آثــار چــه ســخنان  کــه در گاه  فریــب نمی دهــد، آن 

ی، امیــن، بــا نامیده شــان برابــری نمی کننــد. بــه خــدا  اســت. ایــن نام هــا هماننــد نــام خــود و

کتــاب و ســّنت را پــاس می داشــت و قلــم  ی امیــن بــود، قانــون دانــش و دیــن و  گــر و ســوگند! ا

کــردن آن صفحه هــای تیــره بازمی داشــت و نــام نیــک اســالم مقــّدس را،  خویــش را از ســیاه 

گوَیش زشــت جلــوه نمــی داد و  گزنــدۀ ناســزا کشــور عزیــزش مصــر، بــا زبــان  پیــش از نــام نیــک 

کنــد و حقیقت هــا را نمی پوشــانید و  گــم  ــا راه ]راســت[را  ی نمی نمــود ت از هــوای نفــس پیــرو

گفتارهــا را  آن هــا را در غیــِر صورت هــای حقیقــی زیبایشــان بــرای مــردم وانمــود نمی کــرد و 

بــر  و  نمی ســاخت  مّتهــم  ســاختگی  نســبت های  بــا  را  بــزرگ  اّمتــی  و  نمی نمــود  تحریــف 

ایشــان دروغ هایی نمی بســت که دامن قدسی شــان را آلوده سازد.

ی اسـالمی بـود _ چنـان که نـام آن ها چنیـن گمانـی را درمی فکَند _  گـر نوشـته های و نیـز ا

گمراهی و بهتان و سخن باطل لبریز نبود و از ادب اسالم، ادب دانش، ادب پرهیزگاری،  از 

نـه  کـه امیـِن سـدۀ بیسـتم،  قـرآن اسـت، دور نمی شـد. اسـالمی  کـه رهـاورد  بـرادری  و ادب 

کـه امیـن وحـی خـدا در سـدۀ  سـدۀ چهاردهـم، آورده، بـا آوای رسـای قـرآن و صـدای اسـالمی 

کتابش این و امینش چنین اسـت، پس  گر اسـالم،  نخسـت هجری برآوْرد، مخالف اسـت. ا
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گـر جامـع األزهـر مصـر، دانشـش ایـن و دانشـورش چنیـن اسـت، پـس  اسـالم را بـدرود بـاد! و ا
ک نیسـتی بـر سـرش باد! خـا

گرانسـنگ خویـش، بـه کلمـات یاوه و  چندیـن تـن از پژوهنـدگان امامّیـه1 در نوشـته های 
سـخنان باطـل ایـن سـه کتـاب اشـاره کرده انـد. نیز کتـاب »تحت رایة الحـق«2 بـرای جویندگان 

کافی است. و شکایت را به خدا می َبریم! کننده و  حق، بی نیاز 

»بلکـه سـخن حـق را چـون بدیشـان آمـد، دروغ خواندنـد. پـس آن هـا در وضعـی آشـفته بـه سـر 

]ق/5[ می برنـد.« 

چهارده( جولة فی ربوع الّشرق االدنی
م ]پایۀ[ نخسـِت علوم اجتماعی در دبیرسـتان 

ّ
این اثر تألیف محّمد ثابت مصری، معل

القّبه ]در قاهره[ است.

کـه بیشـینۀ آن چـه در سـرزمین ها  قاعـده و شـیوۀ رایـج در میـان جهانگـردان ایـن اسـت 
کـه  می بینیـد  سـبب،  بدیـن  اسـت.  سـازگار  آنـان  روحـی  سـاختار  بـا  می بیننـد،  نواحـی  و 
چیـزی  تقریبـًا  خویـش،  سـفرنامۀ  در  سفرپیشـه ای  هسـتند.  گـون  گونا گرایش هـای  دارای 
بـه  کـه  می بینیـد  را  دیگـری  نمـی آوَرد؛  را  ادیبـان  و  دانشـوران  از  خـود  یافته هـای  در جـز 
از  پـی وصـف سـرزمین ها  نفـر سـوم در  گرایـش دارد؛  آنـان  و دیدگاه هـای  سیاست پیشـگان 
گـوارای زالل و میوه هـای خواسـتنی  لحـاظ وضـع زندگـی و اقتصـاد و هـوای معتـدل و آب 
اسـت. سـفرنامه نویس عارف، شـگفتی های آفرینش و اسـتواری حکمت آفرینشـگر سـبحان 
را از میـان مشـاهدات خویـش یـاد می کنـد. در ایـن میـان، انسـان هـرزه و بی شـرمی نیـز هسـت 
ی نیسـت؛ پس به وصف هرزه خانه ها می پردازد و  که جز شـهوت ها و رسـوایی ها خوشـایند و
به میکده ها سـر می زند و از زنان روسـپی سـخن می راَند و سـفرنامه نویسـی نیز یافت می شـود 
گناه پیشـه اسـت و بـه ناراسـتی سـخن می گویـد و  کـه در بیشـینۀ آن چـه می گویـد، دروغ گـو و 
سـاحت قدسـِی هـر کـس را کـه از وی نیـک پذیرایـی نکـرده باشـد، بـا سـخنان زشـت می آالید.

1. همچون حّجت های برجسته: سّید شرف الّدین، سّید امین، و شیخ ما کاشف الغطاء.

2. تألیف عالمه شیخ عبداهلل سبیتی.
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کــه بــر نــام  گونــۀ اخیــر اســت و مــا را ســزاوار بــود  نویســندۀ ایــن ســفرنامه نیــز از همیــن دو 
ــور  ــه ط ــدگان ب ــه خوانن ک ــرای آن  ــا ب ــیم؛ اّم کش ــی[  ــن ]بی اعتنای ــی په ــفر نامه اش قلم ی و س و
کــه  یابنــد، و اندکــی از مطالــب آن را  کــه در بــارۀ ایــن اثــر اّدعــا نمودیــم در محســوس آن چــه را 

یخ است، یاد می کنیم: مایۀ ناهنجاری و زشتی نام نیک سفرنامه و تار

یکـم( محّمـد ثابـت مصـری )جولة فـی ربوع الّشـرق األدنی: ص105( گوید: »دانشـوران نجف 
کالبدهای  کم؛ زیرا سـرور ما، علی،  که قبرهای آن شـهر ده هزار اسـت، نه بیش و نه  می گویند 

کسـی جای آن را نمی داند.« که  بیش از این شـمار را به جایی دور می فرسـتد 

کـه اتومبیل هـا از  گویـد: »چـه بسـیار جنازه هـا  همـو )جولـة فـی ربـوع الّشـرق األدنـی: ص106( 
هـر ]سـو و[ راهـی می آورنـد و پـس از غسـل، آن هـا را در پیرامـون حـرم طـواف می دهنـد و بعـد از 
خوانـدن نمـاز بـر آن هـا، دفنشـان می کننـد. چنین می ماَند تا سـرور ما علی بدیـن فکر می افتد 
کـه  نهفتـۀ آنـان را کشـف نمایـد و سـپس جنـازه پنهـان می شـود و در جـای آن جنـازه ای  دیگـر 

دفن می گـردد.«

چـارواداران خورجین هـای  و  حرفه گـران  ظرف هـای  و  عّطـاران  قوطی هـای  مـا  پاسـخ: 
نشـد.  دسـتگیرمان  چیـزی  افتراهـا  ایـن  در بـارۀ  ولـی  گشـتیم؛  را  افسـانه ها  مجموعه هـای  و 
دوسـتان مـا نیـز در ایـن زمینـه بـه مطلبـی رهنمونمـان نشـدند. ایـن ُجسـتار و پرسـش را مقـّدم 
کـه  کتاب هایشـان مأیـوس بودیـم؛ چـرا  نمودیـم؛ زیـرا از یافتـن ایـن مطالـب نـزد دانشـوران و 
کاش ایـن  کـه ایـن سـخنان رسـوا و دروغ را بیاورنـد.  شـأن ایشـان و آثارشـان برتـر از آن اسـت 
ی در میـان نهاده انـد، یـاد  کـه ایـن مطلـب خیالـی را بـا و جهانگـرد یکـی از آن دانشـوران را 
می کـرد یـا طریق هـای ایشـان را بـه ]سـوی اثبات[ دیدگاهشـان ذکـر می نمود و یا آن شـبی را یاد 
کـرده اسـت؛ اّمـا او هیـچ یـک از ایـن کارهـا را نکرده  ی وحـی  کـه شـیطانش آن را بـه و می نمـود 

گشوده است. که شرم ورزد، لب به سخن  تا حریم شیطانش را پاس دارد؛ و بی آن 

را  حیـا  آب  فسـاد،  و  هرزگـی  لـذت  بـا  کـه  آن  حـال  کننـد،  شـرم  کجـا  از  امـوی  چهره هـای 

؟ نـد یخته ا ر و فر

گویــد: »نجــف پایــگاه  دوم( محّمــد ثابــت مصــری )جولــة فــی ربــوع الّشــرق األدنــی: ص104( 
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ــر  ــوِد پیامب ــی از خ ــیعیان، حّت ــی از ش ــای برخ ــه اّدع ــه ب ک ــوده  ــر؟ص؟ ب ــۀ پیامب ــتین خلیف نخس
ــوده اســت.« ــرای رســالت ســزاوارتر ب ب

کند امیرالمؤمنین  که اّدعا  پاسخ: در میان شیعیان، از قدیم و جدید، هیچ کس نیست 
که دشمنان شیعه برای زشت جلوه   از پیامبر برای رسالت سزاوارتر بوده؛ و این، تهمتی است 
دادن نام نیک آن برساخته اند. به همین سبب، این سخن در هیچ یک از کتاب های شیعیان 
یافت نگردد و هیچ کس از ایشان به این سخن ننگین اشاره نیز ننموده، چه رسد به آن که تصریح 

کرده باشد.

گویـد: »علـی بـه دسـت  سـوم( محّمـد ثابـت مصـری )جولـة فـی ربـوع الّشـرق األدنـی: ص110( 
یه بیعت  کشـته شـد ... مردم با حسـن بن علی بیعت نمودند و در شـام نیز با معاو ابن ملجم 
ی برای جنگ با حسـن لشـکر کشـید و حسـن نیز در عراق برای نبرد مهّیا گشـت؛  شـد. پس و
کنـده شـدند. پـس حسـن موقتـًا جنـگ بـا  یدند و از پیرامونـش پرا اّمـا سـپاهیانش بـر او شـور
گذاشـت و از خالفـت دسـت شسـت و گریخـت و بـه قتل رسـید. سـپس همگان  یـه را وا معاو
کردنـد، جـز خـوارج و شـیعه یعنـی شـیعه اهـل بیـت یـا خانـدان علـی. آنـان  یـه بیعـت  بـا معاو
یـه، او و افـراد خانـواده و همـۀ  گردآمدنـد و سـپاهیان معاو گـرد حسـین بـن علـی در مّکـه  گردا

کشتند.« کربال  که توانست بگریزد، در  ی  پیروانش را، جز یک پسر از و

اسـتاد علـوم  ی  کـه و آن  یـخ اسـالمی، حـال  تار بـا  مـرد  آن  آشـنایی  ایـن اسـت  پاسـخ: 
کـه ایـن مقـام درازسـخنی در  نـدارم  گمـان  القّبـه در قاهـره اسـت.  اجتماعـی در دبیرسـتان 
ی در ایـن جـا آوردیـم تـا  یخـی او را بطلبـد؛ اّمـا ایـن سـخن را از آن رو تصحیـح غلط هـای تار
کـه چـرا  ی بپرسـد  کسـی از و کـه  یابنـد. ولـی آرزو می کنـم  ی را در خواننـدگان میـزان دانـش و
در بـارۀ آن چـه نمی دانـد، بـه نوشـتن پرداختـه: آیـا پزشـکی بـه او تجویـز نمـوده؛ مهندسـی ایـن 
ی را بدیـن  کـرده؛ یـا سبک سـری اش و ی برگزیـده؛ سیاست پیشـه ای بـه او اشـاره  کار را بـرای و
کـه کاری نیکـو انجـام می دهد؟ ما با او جز به مسـالمت،  کار کشـانده اسـت و گمـان می کنـد 
کـه خدای سـبحان متعالی فرموده اسـت: »و چون نادانان، ایشـان  یـارو نمی شـویم؛ همچنـان  رو

گویند.«]فرقـان/63[ را ]بـه سـخنی نـاروا[ مخاطـب سـازند، سـام و سـخنی مسـالمت آمیز 
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کتابــش، بــا افســانه های آن  چــه شــبیه اســت افســانه های ایــن جهانگــرد مصــری در 

ــۀ بیروتــِی األحــرار )27 تشــرین الّثانی/نوامبــر 1930م( بــه 
ّ
کــه در مجل جهانگــرد فرانســوی 

کربــال،  کــه علــی و فرزندانــش در  چــاپ رســیده و خالصــۀ آن چنیــن اســت: »بــر پایــۀ ایــن 

کــه نزدیــکان و هم پیمانــان  نزدیــک بغــداد، ســر بریــده شــدند، شــیعه در اســالم برپــا شــد؛ چــرا 

کــه بــه ســبب آن،  گرداِن علــی و دانشــوران و فیلســوفان شــیعه، خالفــت عمــر را برنتافتنــد  و شــا

یختــه شــد. بدیــن ترتیــب، از اهــل ســّنت جــدا شــدند و از جزیــرة  خــون علــی و فرزندانــش ر

العرب به سرزمین عجم رفتند و طلیعه دارشان در این حرکت، بیوۀ علی، فاطمه، بود.«

بخـوان و بخنـد! چنیـن بایـد باشـند جهانگـردان مصـر و فرانسـه! »بهـرۀ پسـر، بهـرۀ دو دختـر 

باشد.« ]نساء/11[

گویـد: »از فرقه هـای  چهـارم( محّمـد ثابـت مصـری )جولـة فـی ربـوع الّشـرق األدنـی: ص110( 

کـه معتقدنـد همـۀ صحابـه پـس از مرگ پیامبـر، کافر گشـتند، زیرا  شـیعیان، کسـانی هسـتند 

کافـر شـد، زیـرا بـه خالفـت ابوبکـر تـن داد، اّمـا  امامـت علـی را انـکار نمودنـد؛ و خـوِد علـی نیـز 

ی بازگشـت. اینان فرقۀ امامّیه هسـتند. کـه امامـت را بـر عهـده گرفـت، ایمانش به و هنگامـی 

که نبّوت پس پیامبر اسـالم را واجب می شـمارند  گروهی هسـتند   نیز در میان شـیعیان، 

کـه جبرئیل ]در نـازل کردن وحی[  یاد بود  کـه شـباهت میـان محّمـد و علـی آن قـدر ز و گوینـد 

گـروه ُغالت نامیده می شـوند. برخـی از آنان هم معتقدنـد که جبرئیل  دچـار خطـا شـد؛ و ایـن 

کافر اسـت.« کـرد و از این رو، ملعون و  بـه عمـد چنیـن 

پاسـخ: امامّیـه در بـارۀ صحابـه جـز همان را که در همین کتـاب )296/3 و 297( از صحیح 

بخـاری و جـز آن آوردیـم، اعتقـاد نـدارد و همـواره بـه والیت امیرالمؤمنیـن علی _ صلوات اهلل علیه _ 

کـه از هنـگام آفرینـش او تـا واپسـین لحظـۀ  پایبنـد و بـه عصمتـش معتقـد اسـت و بـاور دارد 

کـه خداونـْد زمیـن و هـر چـه را بـر آن اسـت، میـراث َبـرد و تا سـرانجامی که  حیاتـش و تـا آن گاه 

کـه از آن هنـگام  آن را هیـچ انتهایـی نیسـت، والیـت او پابرجـا اسـت. نیـز امامّیـه اعتقـاد دارد 
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کـه خداونـد پیامبـر امینـش را بـه سـوی خویـش برکشـید، علـی امـام بـوده، خـواه فرمانروایـی بـه 

کـه آیـۀ تطهیـر از  ی ربـوده شـده باشـد. همچنیـن معتقـد اسـت  ی سـپرده شـده و خـواه از و و

هنـگام نـزول تـا پایـان ابدّیـت، علـی را فرامی گیـرد. در همـۀ دوران خالفت علـوی، خواه زمانی 

کـه از آن بازداشـته شـد، هیـچ شـیعه ای حّتـی  کـه او عهـده دار خالفـت بـود و خـواه هنگامـی 

یـک لحظـه از ایـن عقایـد دور نشـده اسـت و دانشـوران و آثـار شـیعه بـر ایـن بـاور همداسـتانند 

و قلب هـا بـدان آرام یافتـه و دنده هـا بـر آن خـم شـده ]و سـینه ها آن را در خـود جـای داده[و 

گـر در ایـن میـان، نسـبتی جـز ایـن بـه شـیعیان  گشـته اسـت. ا دل هـا بـدان خاضعانـه تسـلیم 

کـه عقایـد آنـان را نمی دانـد یـا می خواهـد  داده شـود، نسـبتی اسـت سـاختگی از سـوی کسـی 

کـه  گویـد و دشـنام دهـد. از همیـن قبیـل اسـت ایـن نسـبت بـه برخـی از شـیعیان  آنـان را بـد 

کـه جبرئیـل عمدًا چنیـن کرده؛  جبرئیـل دچـار خطـا گشـته؛ و نیـز ایـن نسـبت بـه برخـی دیگر 

و دیگـر نسـبت های رسـوا.

پنجـم( محّمـد ثابـت مصـری )جولـة فـی ربـوع الّشـرق األدنـی: ص111 و 112( گویـد: »در نجف 

گوشواره هایی  که در گوش های آنان  کودکان بود  کرد، وجود بسیاری از  آن چه توّجه مرا جلب 

کـه در  کـه فرزنـدان ازدواج موّقـت هسـتند  مخصـوص افکنـده شـده بـود؛ و ایـن، نشـانۀ آن بـود 

کـس بـه مسـافرخانه ای  میـان همـۀ شـیعیان، بـه ویـژه در ایـران، رواج دارد. در موسـم حـج1 هـر 

وارد شـود، واسـطه ای بـه سـراغش می آیـد و بـه او پیشـنهاد متعـه در برابر اجرتـی معّین می دهد؛ 

گـر آن کـس بپذیـرد، ایـن واسـطه گروهـی از دختران را نـزد او می آوَرد تا وی از میانشـان برگزیند  ا

و آن گاه، بـا وی نـزد عاِلمـی مـی رود تـا صیغـۀ ازدواج را بخواَند و مّدت آن را معّین سـازد. و این 

گاه چنـد مـاه و یـا چنـد سـال. یـک دختـر  گاه چنـد سـاعت اسـت و  مـّدت متفـاوت اسـت: 

کـه مـرد حـدود پانـزده ِقـْرش  کنـد و معمـول آن اسـت  می توانـد در یـک شـب چنـد بـار ازدواج 

]= یک صـدم لیـره[ بـرای هـر سـاعت، هفتـاد و پنـج قـرش بـرای یـک روز، و حـدود چهـار ُجَنیـه 

کـه  کار بـدون عیـب تلّقـی می شـود، چـرا  ]= لیـره[ بـرای یـک مـاه بپـردازد. نـزد همـگان، ایـن 

مشـروعّیت دارد؛ و بـر فرزنـداِن چنیـن ازدواجـی دچـار ننـگ و عـاری نمی شـوند و چـون مـّدت 

1. مقصود، اّیام زیارت مخصوص امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
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نـگاه داشـتن  عـّده  انتظـار  بـه  زن  آن  و  از هـم جـدا می شـوند  گیـرد، دو همسـر  پایـان  ازدواج 

گـر هـم زن بـاردار گـردد، مـرد حـق  نمی ماَنـد، بلکـه یـک روز پـس از آن ازدواجـی دیگـر می کنـد. ا

که هفت ساله شد، او را از مادرش بستاَند ... .« دارد آن فرزند را از خود بشمارد و هنگامی 

او  تنهـا  آیـا  کـه  ی می پرسـیدم  از و گفتـه،  رودررو سـخن  مـرد  ایـن  بـا  مـن  کاش  پاسـخ: 

ی، جهانگـردان و زائـران   در طـول سـده های متمـادی، بـه نجـف اشـرف فـرود آمـده یـا جـز و

کرده اند! و رهسپران دیگر نیز چنین 

امیرالمؤمنیـن  مـزار سـرور اوصیـا،  و  فـرود قداسـت  ایـن اسـت نجـف واال، جـای  آری؛ 

کـه هـر سـاله هـزاران هـزار تـن از همۀ سـرزمین های دنیـا بدان جـا می آیند تا از  _ صلـوات اهلل علیـه _ 

یارت آن مزار مقّدس توشـه برگیرند؛ و روزها و شـب ها و هفته ها و ماه ها در آن می مانند. در  ز

ی، هیچ یک از ایشان از آن  میان این افراد، پژوهشگران و کاوشگران نیز هستند؛ پس از چه رو

گوشواره های  گذشته، سخن نگفته است؛ و نیز از آن  که در خیال این مّدعی  کودکان بسیار 

کـودکان، و آن مسـافرخانه های سـاختگی1 و آن واسـطۀ موهـوم،  ایـن  گـوش   مخصـوص در 

ی با دروغی زشـت نسـبت داده،  که و  و نیز آن دختران عرضه شـده به مسـافران، و آن عادت 

و قیمت هـای سـاختگی، و پیاپـی شـدن متعه هـا بـدون فاصلـه افتـادن عـّده؟ ایـن در حالـی 

کـه بسـیاری از آن وارد شـدگان، در پـی رسـم ها و آداب شـگفت در نجـف برآمده انـد،  اسـت 

کـه در شـهر و آبـادی مهمـی فـرود آیـد. چـرا هیـچ یـک  کـه شـأن هـر پژوهشـگری اسـت  چنـان 

کـه در ایـن شـهر زاده شـده، پـرورش یافتـه، در همـان جـا می میرنـد و ایـن شـهر   از مـردم نجـف 

گوش خویش دارند، این وضع را شـاهد  کودکان و زائرانش را پیش چشـم و  و مسـافرخانه ها و 

نبوده انـد؟ شـاید ایـن پیشـگام دروغ پـرداز گمـان می کنـد که آن چه دیده، با چشـِم سـر دیدنی 

نیسـت و تنهـا بـا چشـم بصیـرت می توان آن را دید! پـس بیایید و بخندید!

گویـد: »ایرانیـان بـا  ششـم( محّمـد ثابـت مصـری )جولـة فـی ربـوع الّشـرق األدنـی: ص136( 

یـخ  کـه ایـن مـرد بـه نجـف اشـرف وارد شـد، هیـچ مسـافرخانه ای در آن نبـود و مسـافرخانه ها پـس از آن تار 1. در روزگاری 
برپا شـدند.
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را تصـّرف نماینـد. همـۀ  آنـان  کـه روزی سـرزمین  امیـد دارنـد  و  عراقیـان دشـمنی می ورزنـد 

ایشـان بـر مـردم عرب سـخت دشـمنی می ورزنـد و از آنان بیزاری می جوینـد و برآنند که گرچه 

کـرد، ایرانیـان هوّیـت و زبان  عـرب، اسـالم را بـه سـرزمین آنـان راه داد و دیرزمانـی آن را تصـّرف 

خویـش را پـاس داشـتند. آنـان بـه مـردم عـرب به دیـدۀ تحقیر می نگرنـد و افتخـار می ورزند که 

یایی، و نه سامی، هستند.« یشه ای آر از ر

پاسخ: به خدا سوگند! باور ندارم که این مرد با سخنان باطلش، قصدی جز ایجاد تفرقه 

که بداند عراقیان  کسی   میان مسلمانان و از هم گسیختن اّمتی از اّمت دیگر داشته باشد. 

و ایرانیان با یکدیگر همسایه اند و میان این دو اّمت حقوق متقابل همسایگی جریان دارد؛ و 

هر یک از آن دو به سرزمین دیگری رفت و آمد می کند؛ و ایرانی بر عراقی، و نیز عراقی بر ایرانی، 

که در میان خانوادۀ خویش فرود آمده، مهمان می گردد؛ و میانشان برخورد  کسی  همچون 

نقاط مشترک مذهبی  و  و دارای وحدت در دیانت  گرامیداشت جریان دارد؛  و همراه  گرم 

هستند و از دیگر پیوندهای الفت و محّبت برخوردارند؛ و هر ایرانی به هر عراقی که از مشاهد 

مقّدس در عراق به سرزمینش ]ایران[ پای می نهد، با چشم تقدیس و بزرگداشت می نگرد و 

گردن هم انداختن و روی بوسی، با او مالقات نمی کند؛ و هر  جز با دست فشردن و دست بر 

گرامی شان است، تقّدس قائل  کتاب  که زبان  مسلمان، از جمله ایرانیان، برای زبان عربی 

که این مرد دروغگوترین به پا خاسته برای بر هم زدن  کسی نیک می داند  است؛ آری، چنین 

کسی جز من، چنین  گوش  گوش من و نه  وحدت مسلمانان است. به زندگانی ام سوگند! نه 

کم مایه ای را از هیچ ایرانی خردمندی نشنیده است. فخرفروشِی 

»همـــواره  گویـد:  ص152(  األدنی:  الّشــرق  ربـوع  فی  )جــولة  مصــری  ثابــت  محّمـــد  هفتــم( 

اتومبیل های بزرگ میان تهران و خراسان به صورت بسیار انبوه در رفت و آمدند و همگی 

که در این مسیر، در عین دشواری  گروه های پرشمار حّجاج را جا به جا می کنند. می گویند 

که نزد ایشان، مشهد از  کشور، مسافران در حرکت هستند؛ چرا  راه، بیش از همۀ مسیرهای 

مّکۀ مکّرمه نیز  برتر است و به اّدعای آنان، از بیت اهلل الحرام بی نیازشان می سازد.«

که ایرانیان را برانگیخت تا مشهد  گوید: »کسی  همو )جولة فی ربوع الّشرق األدنی: ص162( 
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گیرند، شاه عّباس، بزرگ ترین شاه صفویان، بود. وی مردم خویش را  کعبۀ مقّدس خویش  را 

از زیارت مّکۀ معّظمه رویگردان نمود؛ هم به سبب بیزاری شان از مردم عرب و هم بدین دلیل 

از آن بیزارند، هزینه می کنند،  که  که مردمش در سرزمینی  که می خواست اموال بسیاری را 

که بسیاری از حّجاج از بزرگ منشان و اهل بخشش و  برای خودشان حفظ نمایند؛ به ویژه 

جوانمردی بودند ]و با سخاوت هزینه می کردند[. پس مشهد را جایگزین کعبه ساخت و مردم 

که به قداست آن بیفزاید، خود با پای پیاده، مسافتی بیش از  گرداْند و برای این  را به آن سوی 

که  کسی است  کمتر  گراییدند. امروز  کیلومتر را به سوی آن پیمود و همۀ مردم نیز به آن   1200

گرامی تر می شمارند؛ چرا  دیگر به زیارت حجاز رود و ایرانیان کلمۀ مشهدی را از کلمۀ حاجی 

که هر کس مشهد را زیارت کند، بی شک بیش از زائر مّکه دارای قداست و احترام است.«

که به گوش  پاسخ: بارخدایا! این بسیار دروغ پرداز چه جرأتی دارد بر ساختن افتراهایی 

افسانه ای  در  نیامده، هرچند  ایشان  از  به چشم هیچ یک  و  نرسیده  از شیعیان  هیچ یک 

که آن را در کتاب این دروغ گو یافته است. در میان شیعیان هیچ کس  دروغین باشد، تا این 

نیست که در بارۀ خراسان اعتقادی جز این داشته باشد که مزار یکی از جانشینان رسول خدا 

و بارگاه یکی از امامانشان در آن است و از این رو، فیض های االهی در آن فرومی بارد. این 

حج  تکلیف  رفع  موجب  یارتش  ز و  الحرام  بیت  از  بی نیازی  موجب  مرقد  آن  که  سخن 

کعبه  زیده باد! _ نیز مشهد را جایگزین  می شود، بهتانی بس بزرگ است. شاه صفوی _ که آمر

یارت آن، چیزی جز نزدیکی جستن به خداوند سبحان از  نکرد و قصدش از پیاده رفتن به ز

از اولیایش و توّسل جستن به یکی از خلیفه هایش نبود. او بدین سان  یارت یکی  طریق ز

یگردان ننمود و نظرگاهی تازه برای شیعیان پدید نیاوْرد که با دیدگاه آنان  مردمش را از حج رو

یارت آن  ک به ز از روز نخست منافات داشته باشد. شیعیان تنها با انگیزۀ دوستِی عترت پا

که پاداش رسالت است. نیز قصدشان ُجستِن پاداش های  امام می روند؛ همان دوستی ای 

یارت[ رسیده است. که از امامانشان؟مهع؟ ]در بارۀ این ز فراوانی است 

کردن دارایی ها برای انجام  که از هزینه  کسانی نیستند  شاه ]عّباس[ و مردم ایرانی او 

واجبات _ که از بزرگترین آن ها، حّج کعبۀ معّظمه است _ بخل ورزند و هیچ زیارت یا عبادتی 
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گزاردن  که به حج  را جایگزین این وظیفۀ واجب نمی دانند. این روزگاران و سال ها هستند 

هزاران هزار تن از ایرانیان به سوی خانۀ خدا در هر سال گواهی می دهند.

در سـرزمین حجـاز  کـه  کاسـته شـده، چـرا  اخیـر، شـمار حاجیـان  در سـال های  آری؛ 

کننـد.1 فـرد شـیعه  نمی تواننـد بـا آرامـش احـکام خویـش را بـه جـای آورنـد و جانشـان را حفـظ 

کـه بیشـینۀ حّجـاج از انجـام مناسـک، چنان که سـزاوار اسـت، ناتـوان می مانند و بر  می بینـد 

کـه یکـی از دشـمنان خـدا بـه  کوچک تریـن دروغـی  جان هـای خویـش ایمـن نیسـتند؛ زیـرا بـا 

افتـرا بـه آنـان نسـبت دهـد و دیگرانـی همچون خـودش بـدان گواهی دهند، قاضی سـتمگری 

یختن خونشان حکم می نماید. به ر

کـه در میان صفا  هـر چـه را فرامـوش کنیـم، ماجـرای سـال 1362 قمـری را از یاد نمی بریم 

را  جانـش  و  بربسـتند  بـزرگ  تهمتـی  ابوطالـب،  نـام  بـا  ایرانـی،  مسـلمان  حاجـی  بـه  مـروه  و 

کـه شـهادتین را بـر زبـان داشـت و حـّج و عمـره بـه جـای آورده و همـۀ  سـتاندند و در حالـی 

کار پیشـگیری و نهـی  کـس از ایـن  کشـتند؛ و هیـچ  کـرده بـود، او را مظلومانـه  واجبـات را ادا 

کـه آنـان بـه  یـد توهین هـا و هتـک حرمت هایـی را  گذار ننمـود و از آن فـرد دفـاع نکـرد. دیگـر وا

همـۀ شـیعیان، خـواه عراقـی و خـواه ایرانـی، روا می دارنـد و مثـاًل یـک اهـل حجـاز، آنـان را کافـر 

کلمـات نیـش دار بـر زبـان می راَنـد؛ و بـرای همـۀ ایـن اّتهام هـای  و مشـرک می خواَنـد و دیگـر 

یختـن خـون شـیعیان، دلیل هایـی سسـت و بی بنیـان دسـت و پـا می کننـد. بدیـن  رسـوا و ر

سـبب، عزم هـا سسـت و رغبت هـا کاسـته شـده و حکومـت ایـران، مـردم خویـش را از سـفر به 

کـه غالبًا  حجـاز بازداشـته تـا از اّمـت خویـش حراسـت نمایـد؛ آن هـم بـر پایۀ حکـم دین و این 

در ایـن حـال، انجـام واجبـات امـکان نـدارد، نـه بـه سـبب آن چـه ایـن جهانگـرد پرمّدعـا و 

کعبـه  عنـوان  بـه  مشـهد  کـه  نگاشـته  و  یختـه  ر خویـش  دروغ  قالب سـازی  کـورۀ  در  الف زن 
کـه ایـن دو گروه در  برگرفتـه شـده و میـان ایرانیـان و عرب هـا بیـزاری شـعله می کشـد، حـال آن 
ک و تهی  ک فـراوان دیگـر دارنـد و هر کس با قلبـی پا دیـن و مذهـب برادرنـد و نقطه هـای اشـترا
گروهی خاص _ و نه همچون این جهانگرد  ی آوری به  از عصبّیت های قوم گرایانه و بدون رو

ف است.)م.(
ّ
که این عبارات مربوط به زمان نگارش این سطور به قلم مرحوم مؤل 1. روشن است 
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کند، ]و به جسـتجو  گمراهی خویش »ثابت«1 اسـت _ در سـرزمین های آنان رفت و آمد  که بر 
کـه میـان عـرب و عجـم مسـلمان، چـه مایـه  کردیـم  را درمی یابـد. پیشـتر اشـاره  پـردازد[ آن 

دوستی و موّدت برقرار است.

نیشابور  »در  گوید:  ص155(  األدنی:  الّشرق  ربوع  فی  )جولة  مصری  ثابت  محّمد  هشتم( 
بدان  من  آراسته اند.  و  نموده  برپا  را  آن  بسیار  اهتمام  با  که  است  دلپسند  و  زیبا  بارگاهی 
که مزار محّمد محروق، از نسل حسین، است. او را از این رو محروق  درون شدم و دیدم 
)= سوزانده شده( نامیده اند که بر یکی از بزرگان آن آبادی میهمان شد و چون شب فرارسید، 
به دختِر میزبانش تجاوز نمود. پس مردم او را در همان مکان سوزاندند؛ اّما به رغم جنایتش، 

ک است.« که از نسلی پا گشته و مردم او را مقّدس می شمارند، چرا  مزارش چنین آباد 

ک دست برنمی دارد و در بارۀ آنان  پاسخ: این مرد از بدگفتن و ناسزاگویی به اهل بیت پا
قّصه هایی می سازد که برای آن، هیچ مأخذی هرچند بسیار ضعیف باشد، یافت نمی گردد؛ 
کسی جز شیطانش آن را نمی داند. این مزار  که  و برای ایشان تاریخی از نزد خویش برمی بافد 
و  می شود  داده  نسبت  العابدین؟ع؟ ،  زین  امام  علی،  بن  زید  بن  محّمد  بن  محّمد  به  گاه 
گفته است: »پس از مرگ محّمد  ابوالفرج )مقاتل الّطالبیین ]ص446[( شرح حال وی را آورده و 
کوفه با محّمد بن محّمد بیعت نمود و وی بر  بن ابراهیم بن اسماعیل طباطبا، ابوالّسرایا در 
گماشت  که از بنی هاشم بودند، در آن دو دیار  کارگزاران خویش را  گشت و  کوفه و بصره چیره 
تا آن که حسن بن سهل، ذوالّریاستین، سپاهی همراه هرثمة بن أعین، به سوی وی گسیل کرد 
و او به اسارت درآمده، به خراسان نزد مأمون ُبرده شد. مأمون وی را چهل روز در خانه ای با 
وسایل و بساط و خادم محبوس نمود و وی در آن خانه دربند بود. سپس مأمون پنهانی به وی 

نوشیدنی مسموم خوراند و کبد و اندرونش را به صورت اسهال دفع نمود تا بُمرد.«

که بر این علوی مظلوم برگذرد و با زخم زبان خویش به او زخم  اّما برای این مرد ساده نبوده 
نزند؛ پس بعد از گذشت قرن ها از شهادت وی، با این دروغ ننگین و بهتان بزرگ وی را به تهمت 
کردند، به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه بازخواهند گشت.«  گرفته است. »و کسانی که ستم 

]شعراء/227[

1. تلمیحی ظریف است به نام نویسنده: محمد ثابت. )ن.(
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گویــد: »حســین بــا  نهــم( محّمــد ثابــت مصــری )جولــة فــی ربــوع الّشــرق األدنــی: ص208( 
شــهربانو، دختــِر واپســین پادشــاه ساســانی، ازدواج نمــود و بدیــن ســان، وارث آن شــکوه االهــی 

کــه بــه واســطۀ دامــادی ساســانیان بــه میــراث بــرد.« شــد 

پاسـخ: حسـین، آن مظهـر شـکوه، آن چـه را بـه ارث ُبـرد از جـّدش، پیامبـر اعظـم، به ارث 
بـرد. هرچنـد ایرانیـان بهتریـِن عجـم هسـتند و خانـوادۀ آن پادشـاه شـریف ترین خانواده هـای 
گرفتـن از خانـدان رسـالت، بـر شـرافت و جایگاهـش افـزوده شـد؛ اّمـا  کـه بـا دامـاد  ایـران بـود 

که همۀ فضیلت ها نزد آن نابود می شود. شرافِت پیامبری چیزی است 

کاش می دانستم چه ارتباطی میان داماد ایرانیان شدن و شکوه االهی است، حال آن که 
پایه گذار این شکوه پیامبر با عظمت بوده و خاندان با عظمتش آن را از وی به ارث ُبرده اند. 
پادشاهان ایران اگر جایگاه و مکانتی داشتند، آن را با زور و چیرگی به دست آورده بودند و 
ویژگی های بلند روحی و منزلت های االهی و عظمت روحانِی قدسی در آن دخالتی نداشت.

کــه چــون انــدازۀ خویــش را نشناســد و از حریــم خــود  آری؛ چنیــن اســت شــأن هــر نــادان 
بــه  و  زبانــش دراز می گــردد  و  افزونــی می یابــد  تباهــش  بدیــن ســان، ســخن  کنــد،  تجــاوز 

گام برمی دارد. کورکورانه  گزاف دچار شده،  یاده و  سخنان ز

کاســتی های ناهنجــار ایــن مــرد را پایــان می دهیــم؛  در ایــن جــا، ُجســتار خویــش در بــارۀ 
کاغــذ و قلــم را تلــف  گرانبهــا و  کــه وقــت  یغمــان می آیــد  کاســتی ها پایــان نــدارد. در ــا ایــن  اّم

کــه عــرق شــرم بــر پیشــانی انســانّیت می نشــاَند. کنیــم تــا ســخنان فرومایــۀ او را یــاد نماییــم 

 بنگریـد بـه: کتـاب وی: ص125 و 130 و 132 و 134 و 141 و 142 و 150 و 156 و 157 و 160 و 162 
و 163 و 166 و 183 و 206 و 210�

گرفتـه و بـرای نشـان دادن فرهیختگـی  ایـن مـرد در ایـران برخـی از واژه هـای فارسـی را فرا

کـرده و برخـی از آن هـا را نیـز بـا ترجمۀ عربی آورده اسـت؛ اّمـا همۀ آن چه  خویـش، آن هـا را یـاد 

کنـون نمونه هایـی از آن  آموختـه، همچـون اندیشـه ها و باورهایـش، غلـط انـدر غلـط اسـت. ا

یـم: کلمـۀ صحیـح می آور واژه هـا را همـراه 
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درست:نادرست:درست:نادرست:
گرمجرم = دافيمادرمدر = اّم

بیستونبسیتونبدباد = ردیء
انگوراألنجورفردافاردا = غدًا

دشتالّداشتدوغدوک
گوشتالجوشتگوهرشادجوهرشاه

المالهنه خیرناخیر
ّ

مال
صبر کنصبر کونروغنالّروغان
المواله

ّ
سماورصموارمال

بازارالبازاریخیاخ
ُبرَدنُبرِدن = حمل می کندعالی قاپوآلی قاپو

َدرِدر = باب
ــرای )در  ــان  ســـــــــ کرافــــ

جـــای( چندیـــن 
کاروان سرای

شـــــربت باشا = شـربت 
األطفـال

شربت بچه

انزلیانزبلیزاینده رود زنده رود
سبزوارسابزوارشاهرودشارود

ابوشهر1بوشهرهراتهیرات
چهل ستونتشهل ستونالفلوجه2الفولجة

تشـــهل منار = ذات 
العمـــاد

چهل ستونشهل ستونچهل منار

راحتراحات
عبدالعظیـــم  حظـــرۀ 

جـــای( چنـــد  )در 
حضرت عبدالعظیم

کتـاب الغدیـر آمـده، محّمـد ثابـت »بوشـهر« آورده و جنـاب مؤلـف آن را بـه »ابوشـهر«  1. برابـر بـا آن چـه در چـاپ اول و دوم 
گفتـۀ محّمـد ثابـت و جنـاب مؤلـف، جابه جـا چـاپ شـده اسـت. )ن.( کرده انـد. امـا در چـاپ مرکـز الغدیـر  تصحیـح 

کـه قصـدش برشـماری و معّرفـی برخـی  کـه مقصـود محّمـد ثابـت از »الفولجـه« چیسـت، ولـی از آن جـا  2. روشـن نیسـت 
کـرده باشـد. )ن.( وجـه در عـراق را قصـد 

ّ
کـه شـهر فل واژگان فارسـی و معانـی آن هـا اسـت، بعیـد اسـت 
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ی بر ادبّیات عـرب را به ما  ط و
ّ
بنگریـد بـه دانـش عربـی او! ایـن عبـارات تصویری از تسـل

که فراوان بر سـِر واژه های فارسـی الم افزوده اسـت. نشـان می دهد 
بـود.«  خـدا  خشـنودی  طلـب  کردیـم [  واجـب  ]آن چـه  نکردیـم؛  واجـب  آن هـا  بـر  را  آن  »مـا 

]27 ]حدیـد/

پانزده( عقیدة الّشیعه

این اثر تألیف خاورشناسی به نام دوایت م. رونلدسن است.

کتـاب می یابنـد و آن  کـه نمـاد پرهیـز از زشـتی را در ایـن  گاه پژوهنـدگان گمـان می کننـد 

کـه  را تهـی از تهمـت و دشـنام زشـت می بیننـد؛ اّمـا هرچـه بیشـتر در آن بنگرنـد، می بیننـد 

و  شـیعیان  عقایـد  و  دیدگاه هـا  در  کوتاه دسـتی اش  و  نویسـنده  کامـل  نادانـی  نشـانگر 

ایـن  بـا  اسـت.  ایشـان  نوشـته های  و  شـرح حال ها  و  آنـان  شـخصّیت های  بـا  ناآشـنایی اش 

گام  کورکورانـه  دروغگـو،  عیب جـوی  و  گناه پیشـه  دروغ پـرداز  ایـن  او،  کـه  می بیننـد  حـال، 

برمـی دارد یـا هماننـد هیزم کـش در شـب اسـت که نمی دانـد چه چیز را دربـار خویش می نهد، 

در بـارۀ اّمتـی بـزرگ همچـون شـیعیان بـه نـگارش می پـردازد و در پیرامـون عقاید آنـان پژوهش 

می کنـد و در ایـن کار، بسـیار بـه کتاب هـای هم مذهبـان خویـش اسـتناد می نماید که سرشـار 

از سـخنان باطل و نظرّیه های فرومایه و مطالب رسـوای بی مایه و زشـت شـده با افسـانه های 

که به دسـت  دروغین آنان اسـت؛ و یا به آن دسـته از نوشـته های اهل سـّنت اسـتناد می ورزد 

کـه بـا قلم هـای مسـموم  کسـانی  افـرادی دروغ زن و اّدعاپیشـه و نوپدیـد نگاشـته شـده؛ همـان 

بدیـن  نوشـته اند.  خواسـته،  استعماری شـان  غرض هـای  و  نفـس  هـوای  را  هرچـه  خویـش، 

سان، با هماننِد چنین سخنانی، از زشتی های درون خویش پرده برداشته است:

کتابـش بـا نـام قامـوس اإلسـالم  گویـد: »هوِقـس )Hughes( در  ی )عقیـدة الشـیعه: ص25(  و

کـرده و نوشـته اسـت: ›شـیعیان عیـدی در روز  )ص128( ماجرایـی جالـب از عیـد غدیـر نقـل 

که در آن، سـه مجّسـمۀ خمیری می سـازند و درون آن ها را از عسـل  هجدهم ذی حّجه دارند 

کارد بـه  ُپـر می کننـد و آن مجّسـمه ها را نمـاد ابوبکـر و عمـر و عثمـان می شـمارند. سـپس بـا 
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یختـن خون خلفای غاصب  آن هـا ضربـه می زننـد تـا عسـل از آن ها روان گردد و این را نشـانۀ ر

می داننـد. ایـن عیـد را عیـد غدیـر نامنـد.‹«

کــه ایرانیــان در برخــی  ــاد نمــوده  گویــد: »ُبرتــن )Burton( ی کتــاب )ص158(  نیــز در همــان 

کــردن  از مواقــع توانســته اند مــکان موجــود در نزدیکــی قبرهــای ابوبکــر و عمــر را بــا پرتــاب 

نجاســت پیچیــده در قطعــه ای پارچــۀ نــازک _ کــه در ظاهــر، هماننــد هدیــه ای اســت _ از 

طریــق پنجــره ]ی ضریــح[ بــه درون آن، نجــس نماینــد.«

کیـد دارد  گفتـه اسـت: »اّمـا شـیعۀ اثناعشـری تأ ی )عقیـدة الشـیعه: ص161(  همچنیـن و

کـه امـام جعفـر صـادق بـر امامـت پسـر بزرگتـرش، اسـماعیل، پس از خـود تصریح نمـود؛ ولی از 

کـه اسـماعیل باده نـوش بـود، امامـت به موسـی منتقل گشـت که فرزند چهـارم از میان  آن جـا 

هفـت فرزنـد بـود. اختـالف ناشـی از ایـن کار سـبب شـد که میان شـیعیان انشـعابی بزرگ رخ 

کـه ابن خلـدون ]المقّدمـه: 251/1[ بـدان اشـاره نموده اسـت.« دهـد، چنـان 

نیز در همان کتاب )ص128( گوید: »عبداهلل بن علی بن عبداهلل بن حسین اّدعای امامت 

گروهی شامل هفتاد و دو مرد از خراسان به مدینه آمدند و با خود  که  کرده اند  نمود.1 روایت 

اموالی داشتند تا به امامی که نمی شناختند، تقدیم کنند. نخست نزد عبداهلل رفتند. وی زره 

پیامبر؟ص؟ و انگشتری و عصا و عمامۀ ایشان را بیرون آوْرد و چون از حضور وی خارج شدند 

نام هایشان  با  و  نمود  دیدار  آنان  با  باقر  محّمد  پیروان  از  مردی  بازگردند،  او  نزد  بعد  روز  تا 

کرد و ایشان را به خانۀ سرورش فراخواْند. چون همگی حاضر شدند، امام محّمد  خطابشان 

گرفت و اندکی  باقر از پسرش جعفر خواست تا انگشتری اش را بیاوَرد. سپس آن را به دست 

1. کاش وی بــه مــا نشــان مــی داد کــه ایــن مّدعــی امامــت از میــان فرزندان حســین، کیســت و چــه هنگام و در کجا زاده شــد 
گشــت و اّدعایــش چــه هنــگام صــورت پذیرفــت! در روزگار امــام باقــر، در زمــرۀ فرزنــدان  کــرد و ُمــرد و دفــن  کجــا زندگــی  و 
کــه او نیــز فقیهــی فاضــل و سرســپردۀ امامــت بــرادرش باقــر  جــّد وی، حســین، بــرادرش عبــداهلل بــن علــی بــن حســین بــود 
کســی بــا ایــن نــام، از بیــخ و بــن منتفــی  کســی دیگــر بــا نامــی شــبیه بــه ایــن وجــود نداشــت. پــس ایــن ماجــرا در بــارۀ  بــود و 
یــداد پوشــیده  کــه بــا مبانــی شــیعه ســازگاری نــدارد و بــر ایــن ســازندۀ رو اســت و نیــز در آن، مطالبــی بــه چشــم می خــوَرد 

مانــده اســت.
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گاه زره و عمامه و عصای پیامبر از آن فروافتاد. امام زره را  کلماتی بر زبان راْند؛ نا حرکت داد و 

گرفت و بدین سان، آن مردم مدهوش  بر تن نمود و عمامه را بر سر نهاد و عصا را به دست 

گشتند. آن گاه که مردم آن ها را دیدند، عمامه را برداشت و زره را بیرون آوْرد و لبانش را حرکت 

کنندگان خویش روی  داد؛ سپس همۀ آن ها به درون انگشتری برگشت. از آن پس، به دیدار 

که مال قارون نزد وی باشد. پس  که هیچ امامی نیست، مگر آن  نموده، ایشان را خبر داد 

ایشان به حِقّ امامت وی اعتراف نمودند و آن اموال را به او سپردند.«

ی در پانوشت آورده است: »بنگرید به: دائرة المعارف اإلسالمّیه1، مدخِل قارون.« و

کــه  کــه مــردی را یــارای آن باشــد  گمــان نمی کردیــم  پاســخ: بارخدایــا؛ منّزهــی تــو! مــا 

کــه بــا مبانــی آن  کســانی برگیــرد  در بــارۀ اّمتــی بــزرگ بنویســد، اّمــا اعتقــادات آن اّمــت را از 

مخالفنــد؛ و چنیــن ســخنان سســتی را بــدون هیــچ مأخــذی بــه دروغ بــه آنــان بربنــدد و ایــن 

ــم نوشــت  ــان نســبت دهــد. پــس مــن چــه توان ــه آن ــه ســخنان رســوا را بی هیــچ توجیهــی ب گون

گشــته و در دیــار آنــان و بــه  کــه در ســرزمین های شــیعیان  در بــارۀ نویســنده ای سرگشــته و تبــاه 

کــرده  جســتجو پرداختــه و در شــهرهای ایشــان حضــور یافتــه و میانشــان شــانزده ســال زندگــی 

کــه خــود در مقّدمــۀ کتابــش گفته اســت _ و در طــول این مّدت، نشــانی از دروغ هایی  _ چنــان 

کــه بــر ایشــان بســته، ندیــده و حّتــی صــدای آهســته ای در ایــن بــاب نشــنیده و در نوشــته های 

ــده و در  ــد _ آن را نخوان ــمار نیای ــه ش ــه ب ــیعیان بزرگ پای ــان ش ــد در می ــیعه ای _ هرچن ــچ ش هی

گســیختن پیونــد بــرادرِی اســالمی و صف هــای  طومــار هیــچ قّصه گویــی نیافتــه و آن گاه،بــه 

کســانی همچــون  کــه دســت دروغ و باطــل از جانــب  کلماتــی  قرآن بــاوران پرداختــه، آن هــم بــا 

کــه از آن دورنــد، بــه  ی بربافتــه اســت؛ و بدین ســان، برتریــِن اّمت هــا را بــا چیزهایــی  خــود و

کــه ادب شــیعه آن را باطــل دروغ می شــمارد و  گرفتــه و مطالبــی بــه آنــان نســبت داده  بهتــان 

ایــن  قبیــل  از  ســخنانی  بــا  را  آن هــا  نیــز  می شــمارد.  حــرام  را  آن  ایشــان،  صحیــح  اصــول 

کتاب، خود، پیرایه های یاوه و سخنان باطل فراوان دارد و بسیار نیازمند نگریستن با ذره بین دقت است. 1. این 
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گویــی  کینــه و دشــمنی آن هــا را جعــل نمــوده؛  کــه دســت  دروغ هــای ننگیــن مّتهــم ســاخته 

گوش هایــش ســنگین شــده و چیــزی را از آن چــه برجســتگان شــیعه در قدیــم و جدیــد در بــارۀ 

اصــول عقایــد خویــش نوشــته اند، نشــنیده؛ و نیــز بــر چشــم هایش پــرده افتــاده و چیــزی از آن 

کــه ایمــان نیاورنــد، در  کنــده، ندیــده اســت! »آنــان  کتاب خانه هــای دنیــا را آ کــه  تألیف هــا را 

ــد  کــوری اســت.« ]فّصلــت/44[ پــس خداون ــۀ  ــر آن هــا مای گرانــی اســت و آن، ب گوش هاشــان ســنگینی و 

بُبــَرد  را  بینــی اش  و  برگردانــد  اســت،  چنیــن  کارش  و  وضــع  کــه  را  نویســنده  ایــن   بخــت 

ی بنمایاَند! کارش را در دنیا، پیش از عذاب آخرت، به و کیفر  و 

کـه این بـس دروغ پـرداز، این زادۀ جهـان تمّدن،  گـوارِی بـس زشـت و ننگیـن آن اسـت  نا

گاه در نقل خویش دروغ می بافد؛ همچون سـخنش  هرگاه از نوشـتۀ یک شـیعه نقل می کند، 

در همـان کتـاب )ص284( در شـرح حـال کلینـی: »گوینـد که قبر او را شـکافتند و او را در جامۀ 

کـه بـه همـان صـورت و بـدون تغییـر مانـده بـود و در کنـارش کودکـی  خویـش یافتنـد، حـال آن 

ی در  ی مصالیـی سـاختند.« و کـرده بودنـد. پـس بـر قبـر و ی دفـن  کـه همـراه و قـرار داشـت 

پانوشـت اشـاره می کند که این سـخن به همین سـان، در فهرسـت طوسـی )ص207، شمارۀ 709( 

کـه در فهرسـت طوسـی، از ایـن سـخن هیچ نشـانی نیسـت. آمـده؛ حـال آن 

کـه بـه تحریـف سـخن می پـردازد و چهـرۀ آن را زشـت جلـوه می دهـد؛  گاه نیـز می بینیـد 

یـارت مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن در همـان کتـاب )ص80( بـه نقـل از  کـه در بـارۀ آن چـه از ز چنـان 

کـرده و از نـزد خویـش، کلماتی بـدان افزوده که  الکافـِی کلینـی )321/2 ]570/4[(1 آورده، چنیـن 

کتاب های شیعه. هرگز در آن یافت نگردد، خواه در الکافی و خواه در دیگر 

بــه این هــا بیفزاییــد خصلــت بســیار زشــت و ننگیــن نادانــی اش دربــارۀ شــخصّیت های 

ی در شــرح حــال صحابــی باعظمــت شــیعی، ســلمان فارســی،  یــخ آنــان را! و شــیعه و تار

کربــال، مــزار او را در روســتای اســبندور در  گویــد: »بســیاری از شــیعیان هنــگام بازگشــت از 

1. درسِت آن، جلد یک است.
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ی در نزدیکــی اصفهــان دفــن  کــه و ــد  ــارت می کننــد. برخــی از ایشــان1 نیــز معتقدن ی ــن ز مدائ
گشــته اســت.«

کــه در مصر وفات  نیــز در همــان کتــاب )ص268( گفتــه اســت: »مقــداد همــان کــس اســت 
کــه همــراه پــدر  کــس اســت  یفــة بــن یمــان آن 

َ
ک ســپرده شــد. و ُحذ  یافــت و در مدینــه بــه خــا

گشت.« کشته شد و در مدینه دفن  و برادرش در نبرد احد 

کوفه2 دفن شد.« گوید: »کلینی در بغداد درگذشت و در  همچنین در آن اثر )ص268( 

بزرگان سدۀ هفتم، بسیار نقل  از  تألیف سّید مرتضی رازی،  العوام  از کتاب تبصرة  همچنین 

نموده و همه را به سّید مرتضی علم الهدی نسبت داده و تاریخ وفاتش را سال 436 نگاشته است!

کتـاب را بـه تفصیـل  ی در ایـن  کتابـی مسـتقل، سـخنان باطـل و سـاختگی و شـاید در 
کتابـش آورده  آورده، دلیـِل بطـالن آن را ذکـر نماییـم؛ از جملـه آن چـه در ایـن صفحـات از 
است: 20 و 21 و 24 و 34 و 36 و 43 و 47 و 59 و 60 و 63 و 72 و 77 و 80 و 83 و 91 و 92 و 100 و 101 و 
110 و 111 و 114 و 115 و 122 و 126 و 128 و 151 و 158 و 161 و 170 و 174 و 185 و 192 و 208 و 211 و 235 

و 253 و 268 و 280 و 282 و 284 و 295 و 296 و 304 و 320 و 329 و جز این ها.

و اّما بر مترجم این کتاب پوشیده نماَند که ما می دانیم دست امانتدار وی بر گنجینه های 
کوشش خود را به  کرده و بر زشتی آن افزوده و در تحریف آن نهایت  کتاب بازی  علم ]![ با این 
کرده و سطرهایش را به هم ریخته و با آن، پس از دوستِی ]ظاهری[،  کار بسته و به آن خیانت 
دشمنی ورزیده و هرچه را شخصّیت فرومایه اش خوش می داشته، در آن راه داده است. پس 
ک باد مترجمی که این ستم بر شیعه و بدگفتن از ایشان که در آن کتاب آمده، خوشایندش  هال
افتاده و بار گناهان غرب را بر دوش کشیده و آن را در جامعه ترویج کرده و برایش مهم نبوده که 

کدامنی شرق و کیان و دین عرب پاسداری نماید! از ناموس اسالم و پا
گـران خـود و بارهایـی را همـراه بارهـای خویـش برمی دارنـد؛ و بی گمـان در روز  »و البّتـه بارهـای 

رسـتاخیز، از آن چـه بـه دروغ می بافتنـد، بازخواسـت خواهنـد شـد.« ]عنکبـوت/13[

کسانی هستند! که این »برخی« چه  1. کاش وی به ما نشان می داد 

کلینی »باب الکوفه«، از محالت بغداد، است. که محّل دفن  2. بر  وی پوشیده مانده 
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شانزده( الوشیعه فی نقد عقائد الّشیعه

ــاب  کت ــن  ــه از ای ک ــتم  ــت می داش ــن دوس ــت. م ــاراهلل اس ــی ج ــف موس ــاب تألی کت ــن  ای

کســی در بــارۀ آن هیــچ صــدای آهســته ای نیــز نشــنود؛ زیــرا ایــن  نامــی بــه میــان نیــاورم و 

ــا چــاپ و  ــا تألیفــات! اّم ــرد ت گی ــرار  کــه در شــماِر رســوایی ها ق کتــاب، بیشــر شایســته  اســت 

گاه نمایــم و نمونــه ای از  انتشــار آن مــرا برانگیخــت تــا جامعــه را بــه حــّد و انــدازۀ ایــن مــرد آ

بــرای  و  اســت  اّمــت  ننــگ  مایــۀ  آن  هــر صفحــۀ  کــه  کنــم  یــاد  را  ســیاهکاری صفحاتــش 

ی بیشتر موجب رسوایی و زشتی است. هم مذهبان و

کـه کتـاب خدا و سـّنت پیامبرش را پشـت سـر  کتـاب مـردی  ندانـم چـه بنویسـم در بـارۀ 

زیـدن و عیب جویـی 
َ
گ کـردن و نقـد و زورگویـی و دروغ شـماری و  خویـش افکنـده، بـه حکـم 

ِخـرِد بیمـار خویـش،  بـا اندیشـۀ حقیـر و  را  بـازی می گیـرد و آن  بـه  را  کتـاب خـدا  پرداختـه، 

کنـد، تفسـیر می نمایـد؛ گویـی قـرآن همیـن امـروز نـازل شـده و پیشـتر از  هرگونـه خواهـد و اراده 

گرد  کتابی  گفته نشـده و در تفسـیر آن  کسـی با آن آشـنا نبوده و در بارۀ آیه هایش سـخنی  ی  و

گویـی ایـن مـرد شـریعتی تـازه، دیدگاهـی نـو،  نیامـده و در تبیینـش حدیثـی وارد نگشـته و نیـز 

کـه هیـچ یـک از اصـول اسـالم و هیـچ چیـز از  دینـی سـاختگی، و مذهبـی نوسـاخته آورده 

کتاب یا سّنت، آن را همراهی نمی کند.

در  پیامبرش  با  اّمت  که معتقد است  آن  کتابش، حال  و  کودن  این  دارد  ارزشی  چه 

که او به موجب رسالت دارد، و نیز در ویژه ترین  همۀ آن چه داشته و در هر فضیلت و کمالی 

کاماًل  که رسالت اّمت با رسالت پیامبرش  ویژگی های نبّوت، شریک است. نیز بر آن است 

که به  که سورۀ قدر، سورۀ رسالت اّمت است  گمان است  پیوسته است. همچنین بر این 

به  تعالی،  خدای  سخن  این  با  و  پیوسته  فاصله  بدون  اقرأ[  سورۀ   =[ پیامبر  رسالت  سورۀ 

رسالت اّمت استدالل می نماید: »هرآینه شما را پیامبری از خودتان آمد.«]توبه/128[ و نیز: »محّمد 

فرستادۀ خداوند است و کسانی که با اویند، بر کافران سرسخت و در میان خود مهربانند.« ]فتح/29[
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گـو بـا او در زمینـۀ همـۀ ایـن افسـانه ها، نیازمنـد مجالـی گسـترده تر از این اسـت.  گفـت و 

شـاید در آینـدۀ روشـنگر، بـه خواسـت خـدای تعالـی، ایـن فرصـت بـرای مـا پدیـد آیـد. عالمـۀ 

کـه در المعقـل2 سـکنا داشـت، در رّد سـخنان باطـل  یـده، شـیخ مهـدی حّجـار نجفـی1،  آمرز

کار بسته است. ی نهایت تالش خویش را به  و

ی، ایـن مـرد را هیـچ بـاوری جـز افسـانه های مربـوط بـه »اّمـت«  کتـاب و گـر در سراسـر  ا

کنـون نمونه هایـی از آن را یـاد می کنیـم: نبـود، نادانـی و زشـتی شـرم آورش را بسـنده بـود. ا

گوید: یکم( موسی جاراهلل در الوشیعه فی نقد عقائد الّشیعه 

یافـت دیـن   »اّمـت معصـوم اسـت، همچـون عصمـت پیامبـرش؛ معصـوم اسـت در در

کـرد، همـان  کـه پیامبـر ابـالغ نمـود، حفـظ  و حفـظ آن و ابـالغ و رسـاندنش. اّمـت هـر چیـز را 

کـرد، ابالغ نمـود، همانند ابـالغ خود  کـه پیامبـر ابـالغ  کـرد؛ و هـر چیـز را  کـه پیامبـر حفـظ  سـان 

ّیـات دیـن را حفـظ نمـود و هـم جزئّیـات آن را، بـا اصـل و فرعـش؛ و آن 
ّ
کل پیامبـر. اّمـت هـم 

ّیـات و جزئّیـات را بـا اصـل و فـرع تبلیـغ نمـود.
ّ
کل

از اصول و فروع دین، هیچ چیز تباه و ضایع نشده، زیرا:

1. خداوند آن را حفظ نموده؛

کرده؛ 2. پیامبرش محّمد آن را حفاظت 

کـه  3. همـۀ اّمـت، روزگاری پـس از روزگاری، آن را نگاهبانـی نمـوده؛ و ممکـن نیسـت 

کـه اّمـت از آن غفلـت نمـوده یـا بـه فراموشـی اش سـپرده باشـد. چیـزی از دیـن باشـد 

راه یافته تر است  آنان  از  و  گاه است  آ به قرآن و سّنت  امامان،  از همۀ   پس اّمت بیش 

دانش از  کمال یافته تر  و  بیشتر  روزگار،  این  در  پیامبر،  سّنت های  و  قرآن  به  اّمت  دانش   و 

گستردۀ  ی است. از فضل بزرگ خدا بر پیامبرش و نیز از فضل   علی و دانش همۀ فرزندان و

که شعر و شرح حالش در آن جا خواهد آمد. 1. یکی از شاعران غدیر در سدۀ چهاردهم 

2. نام محله ای است در بصره. )ن.(
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که بسی داناتر از  که در میان اّمت، بسیاری از افراد آن را قرار داد  خداوند بر اّمت، آن است 
د و سالم خدا بر  وی و خاندان و صحابه اش باد! _ هستند.)لز(1 و امامان و صحابۀ پیامبر _ در

کــه  کــه رخ دهــد، اّمــت از حکــم حــق و درســت و پاســخی تهــی نیســت  یــدادی  هــر رو

گشــته و  کــه وارث پیامبــرش  خداونــد آن را بــه یکــی از آنــان نشــان می دهــد؛ همیــن اّمــت 

بــه برکــت رســالت و خاتمّیــت آن، راه هدایــت را یافتــه و از هــر امامــی بــه هدایــت و حــق 

کتابــش  راه یافته تــر اســت. اّمــت نیــز همچــون پیامبــرش معصــوم اســت، بــه برکــت رســالت و 

ــش[. ــده ]از خطای ــل بازدارن ــبب عق ــه س ــز ب و نی

ایــن اّمــت، بلــوغ یافتــه و رشــید شــده و بــه امــام نیــازی نــدارد. رشــد و عقلــش، او را از هــر 

پیشــوایی بی نیــاز می ســازد.)لح(

ایـن  بلکـه  امامـان معصـوم هسـتند؛  کـه  مـردود نمی شـمارم  را  ایـن عقیـدۀ شـیعه  مـن 

کوته فکـر اسـت و پیوسـته نیـز  کـه اّمـت محّمـد همچنـان نابالـغ و  اعتقادشـان را نمی پذیـرم 

کـه  چنیـن خواهـد بـود و تـا روز قیامـت، بـه سرپرسـتی امـام معصـوم نیازمنـد اسـت؛ حـال آن 

اّمـت از هـر امـام معصومـی بـه عصمـت و هدایـت نزدیک تـر و بـه صـواب و حـق راه یافته تـر 

کـه عصمـت امـام تنهـا بر پایۀ اّدعا اسـت، اّما عصمت اّمت بدیهـی، و به گواهی  اسـت؛ چـرا 

قـرآن، ضـروری اسـت.)لط(

کـه نـزد اّمـت، پاسـخی بـرای آن نباشـد؛  یـداد تـازه ای رخ نمی دهـد  در جهـان هیـچ رو

کـه بـه بلـوغ  کـه اّمـت بـه امـام معصـوم نیـاز داشـته باشـد، در حالـی  و عقـل مـا تصـّور نمی کنـد 

ی دارد و بـه  کتـاب معصومـش را پیـش رو رسـیده و دارای عقلـی بازدارنـده ]از خطـا[ اسـت و 

کـه پیامبـر بـا  سـبب یکپارچپگـی اش، همـۀ میراث هـای پیامبـرش را دارا گشـته و بـه هـر چیـز 

نبّوت بدان رسید، دست یافته است.

گرامی تر و عزیزتر و واالتر  کمال و راه یافتگی اش،  پس از ختم نبّوت، این اّمت با عقل و 

که تا ابد نا بالغ بماند و تحت سرپرستی وصّی باشد.)ما(« از آن است 

1. این شماره دهی صفحات، به ترتیب حروف مرّکب ابجد است.)م.(
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کـه از سـاحت هر  پاسـخ: این هـا زنجیـره ای از وهـم و گمـان و دایـره ای از خرافـات اسـت 

گویـا ایـن  کـه خـود را فقیـه می شـمارد.  گیرنـدۀ دانـش و فقـه دور اسـت، چـه رسـد بـه کسـی  فرا

یا هـای آشـتفه و خـواب ایـن سـخنان را گفتـه اسـت. مـرد بـه هنـگام خـواب و در جهـان رؤ

ّیـات 
ّ
کل گـر اّمـت، معصـوم و نگهبـان اصـل و فـرِع  کـه ا ی بپرسـد   آیـا کسـی نیسـت تـا از و

کـرده باشـند   و جزئّیـات دیـن باشـد و همـگان، روزگاری پـس از روزگاری، ایـن همـه را ابـالغ 

کـه از همـۀ امامـان داناتـر  یـده باشـند، ایـن  و هیـچ چیـز را فرامـوش نکـرده و از آن غفلـت نورز

ی امامان را بیرون از دایرۀ اّمت  هسـتند و بیش از آنان هدایت یافته اند، چه معنا دارد؟ آیا و

کـه اّمـت حفـظ  می دانـد و آنـان را نگاهبـان و هدایت یافتـه نمی شـمارد و ایشـان را از دینـی 

کـه ویژگـی عصمـت و حفـظ و هدایت یافتگـی و  کنـار می دانـد و معتقـد اسـت  نموده انـد، بـه 

تبلیـغ اّمـت، آنـان را شـامل نمی شـود؟

کـه ایـن مـرد قصـد نمـوده، بایـد در میـان اّمـت هیـچ نادانـی یافـت نگـردد و در  چنـان 

کـه اینـان نادانـان  مسـأله ای دینـی یـا حکمـی شـرعی، میانشـان اختـالف نباشـد؛ حـال آن 

اّمـت هسـتند کـه همـه فاصلـۀ میـان شـرق و غـرب را ُپـر کرده انـد و کارها و سخنانشـان نشـان 

کـه از روزگار  کـه ناداننـد _ و پیشـگام آنـان، خـوِد همیـن مـرد اسـت _ و اختالف هایی  می دهـد 

صحابـه تـا امـروز، میـان همیـن اّمـت افتاده بر هیچ عاقلی پوشـیده نیسـت. آیا تصّور می شـود 

کـه حقیقت درخشـان چیسـت؟  کـه یکـی از دو طـرف ندانـد  کـه اختـالف پیـش آیـد، مگـر آن 

و تجزیـه  و بسـیط[ اسـت  کـه حقیقـت، دارای وحـدت ]و غیرنسـبی  رو اسـت  از آن  _ ایـن 

کـه نادانـی علـی و فرزندانـش بـه قـرآن و سـّنت ها، در حالـی  نمی پذیـرد. _ آیـا او معتقـد اسـت 

کـه آنـان نیـز از همیـن اّمـت هسـتند، جزئـی از دینی اسـت کـه اّمت حفظ نمـوده و تبلیغ کرده 

کـه آنـان از اّمـت بـه شـمار نمی رونـد و آن گاه، چنیـن می گویـد: »دانـش  اسـت؛ یـا اعتقـاد دارد 

کامل تـر از دانـش علـی و همـۀ  اّمـت بـه قـرآن و سـّنت های پیامبـر، در ایـن روزگار، بیشـتر و 

ی چـه هنـگام بـه دانـش علـی و فرزندانـش؟مهع؟ و نیـز دانـش همـۀ اّمـت  فرزنـدان او اسـت.«؟ و

کند؟ احاطه یافته تا بتواند چنین حکم زورگویانۀ قطعی و فتوای بی دلیلی صادر 
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ی اعتقاد دارد هرگاه حادثه ای رخ دهد، خداوند به یکی از این  مایۀ شگفتی است که و

گشته و به برکت  اّمت، حکم و پاسخ درست آن را نشان می دهد؛ و اّمت وارث پیامبرش 

گشته و  کتابش، در عصمت همانند پیامبرش  رسالت، راه هدایت یافته و به سبب آن و 

گناه امامان، علی و فرزندانش،  با عقل بازدارنده ]از خطای[ خویش، معصوم است! پس 

نشان  آنان  به  را  صواب  و  حق  خداوند  که  نمی روند  شمار  به  افرادی  آن  از  که  چیست 

که از این وراثِت اّدعا شده، بازماندند و در دانش اّمت  گناهی است  می دهد؟ آنان را چه 

کتابش شامل آنان نمی شود و در عصمت همسان پیامبر  شریک نیستند و برکت رسالت و 

که خداوند در  نیستند و عقل بازدارنده ]از خطا[ ندارند؟ شگفت تر از همۀ این ها آن است 

که آفریده است، نمی داند،  کسی  کتاب عزیز خویش، به عصمت آنان بانگ برداشته است! »آیا 

گاه است؟« ]ملک/14[ »یا بر دل ها]شان[ قفل هاست؟« ]محّمد/24[ حال آن که باریک دان و آ

که بگویم پیامبر؟ص؟ بیش از صاحب این فتواهای بی دلیل، به اّمت  چه بسا مرا  رسد 

گاه بوده و اندازۀ دانش و بصیرتشان را می دانسته و پس از این همه، برای هدایت  خویش بینا و آ

را جانشین  امامان،  یعنی  و عترتش  کتاب خدا  گرانمایه نفیس،  آن دو  از خود،  بعد  اّمتش 

گمراه  گر به آن ها تمّسک جویید، پس از من هرگز  که ا گرانمایه ای  ساخته و فرموده است: »دو 

که پیامبْر  کنار حوض بر من درآیند.« این  نگردید؛ و هرآینه آن دو هرگز از هم جدا نشوند تا در 

هدایت را در تمّسک جستن به آن دو و پیروی از ایشان تا ابد منحصر نموده، به ما می فهماَند 

کوتاه است و ممکن نیست  که دست اّمت از آن  که آن دو دارای دانش ها و معارفی هستند 

که از خطا معصوم نیست و حجاب های غیب از پیش رویش برداشته نشده  که اّمت _ اّمتی 

است _ به حّدی رسد که از کسی که در هنگامه های سرگردانی راهنمایش باشد، بی نیاز گردد.

کتــاب در دانــش و هدایــت  ک، هم طــراز  پــس امامــان اهــل بیــت، بــا ایــن نــّص تابنــا

گــر همــۀ  گاهــان بــه مقصــود و اســرار آن بــه شــمار می آینــد. ا هســتند و همانــان مفّســران قــرآن و آ

کــه  کســی در میــان ایشــان، در دانــش و بصیــرت بــا آنــان برابــر بــود _ چــه رســد بــه ایــن  اّمــت، یــا 

گزافه شمرده می شد؛ بسیار داناتر از آنان باشد _ این نّص صریح سخنی 
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ــا صــدای رســا  گــون، ب گونا کــه پیامبــر آن را در صحنه هــا و موقعّیت هــای  ــژه ایــن  ــه وی ب

کــه بزرگ تریــن  ــن یــا بیشــتر  کــه نــزد صدهــزار َت اعــالن نمــوده، از جملــه در اجتمــاع روز غدیــر 

همایــش مســلمانان در روزگار پیامبــر بــود، بیــان فرمــود و در آن جــا از نزدیــک شــدن مــرگ 

ــوان  یافــت مقصــد و اســرار شــریعت نات کــه اّمــت خویــش را از در ــی  خویــش خبــر داد در حال

ی را  کــه حــق نیــز چنیــن اســت و آنــان پیوســته چنیــن هســتند _ و ایــن، و می دید_ چنــان 

ــد. ــینی برگزین ــود جانش ــس از خ ــه پ ک ــاخت  ــار س ناچ

م و متواتر است که هیچ تردیدی در صدور آن راه ندارد. عالمه 
ّ
این حدیث چندان مسل

کتاب )80/3( آوردیم. که آن را در همین  َسْمهودی را در پیرامون این حدیث سخنی است 

پیامبـر؟ص؟ از نخسـتین روز دعـوت خویـش، نیـاز شـدید اّمت خویش به وجود جانشـین 

کـه خداونـد او را امـر فرمـود تـا خانـوادۀ خـود را انـذار دهـد، چنـان  را در نظـر داشـت؛ همـان روز 

کـه بـا ایـن نـص هماننـدی  گذشـت. حدیـث دیگـر  کتـاب )278/2(1  کـه حدیـث آن در همیـن 

کـه در آن، خـود و اهـل بیتـش _ که مرادش امامـان اهل بیت  دارد، حدیـث کشـتی نـوح اسـت 

کـه از  کـس بـر آن سـوار شـود، نجـات یابـد و هـر  کـه هـر  اسـت _ را بـه کشـتی نـوح تشـبیه نمـوده 

ی از آنـان منحصـر نمـوده و سـوار شـدن  گـردد؛ پـس نجـات یافتـن را در پیـرو آن بازماَنـد، غـرق 

بـرای  کافـی  دانـش  ایشـان  گـر  ا اسـت.  نمـوده  یـاد  آن  بـرای  اسـتعاره  شـکل  بـه  را  کشـتی  بـر 

ی از آن هـا بـدان دانـش راه نمی یافـت، ایـن  راهنمایـی اّمـت را نداشـتند و اّمـت جـز بـا پیـرو

کالم استوار نمی بود. تشبیه درست و این 

کــه اهــل بیــت خویــش را بــه ســتارگان  گونــه اســت آن حدیــث پیامبــر؟ص؟  و از همیــن 

کــه  ی نشــانه ها و عالمت هــای راهنمــای هدایــت هســتند  تشــبیه نمــوده؛ پــس اهــل بیــت و

ــه  ک ــان  ــان س ــود، هم ــته می ش ــت ُجس ــان راه هدای ــا آن ــالف، ب ــی و اخت گمراه ــای  در تیرگی ه

گــر آنــان ارکان دانــش و هدایــت  در ظلمــت شــب تیــره، از ســتارگان راه ُجســته می گــردد. ا

نبودنــد، ایــن تمثیــل درســت نمی بــود.

کتاب است. در چاپ اّول، چنین است: )251/2(� 1. این نشانی بر  پایۀ چاپ دوم 
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کامل تــر از دانــش علــی  قــرآن و ســّنت ها در روزگار مــا بیشــتر و  بــه  اّمــت  گــر دانــش   ا

ــر  ــن ب ــه ای ــت _ چگون ــوده اس ــا نم ــوا اّدع ــن بین ــه ای ک ــان  ــود _ چن ی ب ــدان و ــۀ فرزن ــش هم و دان

کــه اّمــت خویــش را نشناســد، فرمــوده اســت: »پــس از من،  رســول خدا پوشــیده مانــده و گویــی 

کــه  داناتریــِن اّمتــم علــی بــن ابی طالــب اســت.«؟ و چگونــه او را ظــرف دانــش خویــش و دری 

ی درآینــد، دانســته اســت؟ از آن، بــر و

نیز چگونه او را دروازۀ دانش خود و روشنگر آیین و رسالت خویش برای اّمتش پس از 

گنجینۀ آن  ی و  که علی خزانه دار دانِش و کرده  گاه  خود شمرده است؟ و چگونه اّمتش را آ

ی را از میان اّمتش برای وصایت و میراث برِی دانش خود برگزیده است؟ است؟ و چگونه و

»بـه خـدا سـوگند! همانـا  باشـد:  فرمـوده  امیرالمؤمنیـن  کـه  نیـز چگونـه صحیـح اسـت 

کـس بـه ]جانشـینِی[ او  مـن بـرادر و وصـّی و پسـرعمو و وارث دانـش پیامبـر هسـتم؛ پـس چـه 

سـزاوارتر از مـن اسـت؟«

کـه اّمت اجمـاع کرده اند که تنهـا علی از میان  و چگونـه حافـظ نیشـابوری حکـم نمـوده 

همـۀ مـردم، دانـش را از پیامبـر به ارث ُبرد؟

گـر اّمـت از علـی داناتـر باشـد، مالزم آن اسـت که از رسـول خدا؟ص؟  بـر پایـۀ همـۀ این هـا، ا

نیـز داناتـر باشـد؛ زیـرا علـی همۀ دانـش پیامبر  را وارث گشـت.

نیـز چگونـه رسـول خدا؟ص؟ اعتقـاد داشـت کـه خداونـد حکمـت را در اهـل بیتـش نهـاده، 

حال آن که در میان اّمت، کسـی داناتر از آنان وجود داشـته باشـد؟ این سـخن به گونۀ صحیح 

که فرمود: »من خانۀ حکمت هسـتم و علی دِر آن اسـت.« از رسـول خدا؟ص؟ رسـیده اسـت 

ی به اهل بیتش اقتدا نمایند و ایشان را چنین  و چگونه اّمتش را فرمان می داد تا پس از و

معّرفی می نمود: »آنان از سرشت من آفریده شده اند و فهم و دانش مرا روزی یافته اند.«؟

و چگونه آنان را پیشوایان اّمت خود خواْند و فرمود: »در میان هر دسته از بازماندگان اّمت 
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که از این دین، تحریف غلوپیشگان، اّدعای ناحِقّ  من، افرادی عادل از اهل بیتم هستند 

که همانا پیشوایانتان، نمایندگان شما نزد  باطل پردازان، و تأویل نادانان را دور می کنند. هال 

خداوند؟زع؟ هستند؛ پس بنگرید که چه کسانی را نمایندۀ خویش می سازید.«1؟

نیاز  قیامت  روز  تا  معصوم  امام  وصایت  به  و  نبود  نارسایی  و  نقص  دچار  اّمت  گر  ا

که اّمت به امام معصوم  کودن اّدعا نموده و در عقلش نگنجیده  که این  نداشت _ چنان 

کفن و دفن پیامبرش؟ص؟ را سه روز عقب افکْند، حال  نیاز داشته باشد _ ؛ پس چرا اّمت 

که تصریح می نماید این تأخیر تنها به سبب  کتاب های مذهب همان مرد است  که این  آن 

پرداختنشان به وظیفه ای مهم تر، یعنی موضوع خالفت و تعیین خلیفه، بوده است؟

کـه صحابـه _ رضـوان اهلل علیهـم _  گویـد: »بـدان  ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص5 ]ص7[( 

اجمـاع نموده انـد کـه تعییـن امـام پـس از پایـان یافتـن دوران نبـّوت، واجـب اسـت؛ بلکـه آن را 

کـه بـا پرداختـن بـه آن، از دفـن رسـول خدا؟ص؟ بازماندنـد.  مهم تریـِن واجب هـا دانسـتند، چـرا 

ایـن اجمـاع دچـار  کـه  نیسـت  بـدان معنـا  امـام دچـار اختـالف شـدند،  تعییـن  کـه در  ایـن 

خدشه باشد.«

کتاب هـا می یابنـد. پـس چگونـه  پژوهنـدگان هماننـد ایـن سـخن را البـه الی بسـیاری از 

کـه در آن روز، اّمـت بـه امامـی غیـر معصـوم نیـاز شـدید  عقـل ایـن مـرد می توانـد تصـّور نمایـد 

داشـته، اّمـا دیگـر تـا روز قیامـت بـه امـام معصـوم نیـازی نـدارد؟

دوم( موسی جاراهلل )الوشیعة فی نقد عقائد الّشیعه: ص32-166( در بارۀ متعه به تفصیل 

که چکیدۀ آن چنین است: »متعه از باقیمانده های زناشویی دوران جاهلّیت  گفته  سخن 

است و حکمی شرعی نبوده و در شرع اسالم مباح شمرده نشده؛ و َنسخ آن، َنسخ حکم 

کاری جاهلی بوده و اجماع نیز بر حرام بودن آن تحّقق  شرعی به شمار نمی آمده، بلکه نسخ 

یافته است. همچنین آیه ای از قرآن در بارۀ آن نازل نگشته و در غیر کتاب های شیعیان، این 

کتاب: 80/3 و 81 و 95-101 و 123� 1. در این زمینه، بنگرید به: همین 
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که این آیه در بارۀ متعه نازل شده باشد: ›پس هرگاه از زنان به ازدواج  کسی دیده نشده  سخن از 

که جاهلی اّدعاپیشه  کسی چنین نمی گوید، مگر آن  کابینشان را بدهید.‹ و  گرفتید،  موّقت بهره 

کتاب های شیعیان این سخن را به باقر و صادق نسبت می دهند و بهترین  و بی فهم باشد. 

که سند این نسبت ساختگی باشد؛ وگرنه باقر و صادق نادانند.« احتمال آن است 

آن،  حکـم  و  اسـالم  کتـاب  و  اسـالم  بـر  جنایت هـا  از  زنجیـره ای  اسـت  ایـن   پاسـخ: 

تمـام  خـواه  و  تابعیـن  و  صحابـه  خـواه  پیشـینیان،  و  آوْرد  اسـالم  پیامبـر  چـه  آن  تکذیـب  و 

گفتـار را در  دانشـوران فرقه هـای مسـلمین، آن را بـاور داشـته و پذیرفته  انـد. مـا تفصیـل ایـن 

یـاد می کنیـم: را فهرسـت گونه  آن  اینـک  کـه  آورده ایـم  پنـج عنـوان  زیـر  رسـاله ای 

الف( متعه در قرآن
»پـس هـرگاه از زنـان بـه ازدواج موّقـت بهـره گرفتید، کابین مقّررشـان را بدهیـد و در آن چه پس 

گناهـی بـر شـما نیسـت. همانـا خداونـد دانـا و باحکمـت  کردیـد،  کابیـن مقـّرر بـر آن توافـق  از 

است.« ]نساء/24[

کـه ایـن آیـه در بـارۀ  در اسـتوارترین مأخذهـای تفسـیری، از جملـه ایـن آثـار، یـاد شـده 

گشته است: متعه نازل 

1� صحیح البخاری ]1642/4[�

2� صحیح مسلم ]71/3[�

3� مسند احمد )436/4 ]603/5[( با ذکر سندشان از عمران بن ُحَصین. همین را می توان 

در التفسیر الکبیِر رازی )200/3 و 202 ]49/10 و 50[( و البحر المحیِط ابوحّیان )218/3( یافت.

ُاَبـّی بـن  جامـع البیـان عـن تأویـل آی القـرآِن طبـری )9/5 ]مـج4/ج12/5[( از ابن عّبـاس،   �4

َقتـاده، ُشـعبه، و ابوثابـت. َکْعـب، حکـم، سـعید بـن جبیـر، مجاهـد، 

ــل  ــی نقـ گروهـ ــب را از  ــن مطلـ ــه ایـ کـ ــاص )178/2 ]146/2 و 147[(  ــرآن جّصـ ــکام القـ  5� أحـ

کرده است.

6� السنن الکبری تألیف بیهقی )205/7( به روایت از ابن عّباس.
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کـه  کـرده  ی از عاّمـۀ دانشـوران نقـل  7� معالـم التنزیـِل َبَغـوی )423/1 ]413/1[( از گروهـی. و

ایـن آیه منسـوخ گشـته اسـت.

8 � الکّشاِف زَمْخَشری )360/1 ]498/1[(�

گروهی. 9� احکام القرآِن قاضی )162/1( به روایت از 

گفته انـد  گویـد: »عمـوم دانشـوران  ی  10� الجامـع ألحـکام القـرآِن ُقْرُطبـی )130/5 ]86/5[(. و

کـه ایـن آیـه در بـارۀ متعـه اسـت.«

ی از صحیـح بخـاری و صحیـح مسـلم، حدیـث عمران را  11� التفسـیر الکبیـِر رازی )200/3(. و

کـه ایـن آیـه در بـارۀ متعـه نازل شـده اسـت. آورده 

12� شرح صحیح مسلم تألیف نووی )181/9 ]179/9[( از ابن مسعود.

کـه  گویـد: »عمـوم دانشـوران برآننـد  ی  گروهـی. و 13� تفسـیر الخـازن )357/1 ]343/1[( از 

ایـن آیـه منسـوخ گشـته اسـت.«

ی در پـی اثبـات نسـخ شـدن  14� أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـِل بیضـاوی )269/1 ]209/1[(. و

ایـن آیـه بـه دلیل سـّنت اسـت.

گروهی از صحابه و تابعین. 15� البحر المحیِط ابوحّیان )218/3( به نقل از 

16� تفسیر ابن َکثیر )474/1( از جمعی از صحابه و تابعین.

گروهـی از صحابـه و تابعیـن، بـه  17� الـّدّر المنثـور سـیوطی )140/2 ]484/2[( بـه روایـت از 

طریق َطَبرانی، عبدالّرّزاق، بیهقی، ابن  َجِریر، عبد بن حمید، ابوداوود، و ابن انباری.

عود )251/3 ]165/2[(� 18� إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریِم ابوالّسُ

کتاب هــا مأخذهــای دانــش  ــزد اهــل ســّنت، ایــن  ــا ن گویــد: »ای پژوهنــدگان! آی امینــی 

قرآنــی بــه شــمار نمی آینــد؟ یــا اینــان برجســتگان و پیشوایانشــان در تفســیر نیســتند؟ پــس چــه 

کــه آیــه ای از قــرآن در بــارۀ متعــه نــازل نشــده و چنیــن چیــزی  جایگاهــی دارد ســخن ایــن مــرد 

کتاب هــای شــیعیان یافــت نگــردد؟ آیــا ایــن مــرد می توانــد در بــارۀ ایــن صحابــه   در غیــر 
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گفتــه  کــه در بــارۀ ]امامــان[ باقــر و صــادق؟امهع؟  گویــد  و تابعیــن و پیشــوایان، همــان ســخنی را 

و آنان را با زبان زشت گوی خویش بگزد؟«

ب( حدود متعه در اسالم

که اسالم  که متعه دارای حدودی]و شرایطی[ است  کردیم  در همین کتاب )306/3( یاد 

 آورده و هرگز در دوران جاهلّیت، ازدواجی با این حدود شناخته نشده و هیچ یک از پیشینیان 

و پسـینیان تـا امـروز بـر ایـن اعتقـاد نبـوده که متعـه از ازدواج های دوران جاهلّیت بوده اسـت. 

بـا عنایـت بـه ایـن حـدود، نتـوان چنیـن سـخنی گفـت و فتوای ایـن مرد ارزشـی نـدارد. حدود 

متعـه در کتاب هـای فـراوان بـه تفصیـل بیان شـده، از جمله:

1� سنن الدارمی )140/2(�

2� صحیح مسلم )ج1 ]194/3[( در باب متعه.

ی این ها را از حدود متعه  3� جامع البیان عن تأویل آی القرآِن طبری )9/5 ]146/2-148[(. و

 شـمرده اسـت: عقـد ازدواج، مـّدت، جدایـی پـس از پایـان یافتـن مـّدت، عـّده نگاه داشـتن، 

و میراث نبردن.

4� أحـکام القـرآِن جّصـاص )178/2 ]87/5[(. او ایـن حـدود را بـرای متعـه ذکـر کرده اسـت: 

عقـد، اجـرت، مـّدت، عـّده نگاه داشـتن، و ارث نبردن.

کـه برخـی از  5� السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )200/7(. او حدیث هایـی بـا ذکـر سـند آورده 

حدود متعه در آن ها یاد شده است.

کرده است. ی برخی از حدود را یاد  6� معالم التنزیِل َبَغوی )423/1(. و

کرده است. ی برخی از حدود را یاد  7� الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی )132/5(. و

کرده است. ی برخی از حدود را یاد  8 � التفسیر الکبیِر رازی )200/3(. و

کـه دانشـوران در بـارۀ حـدود  9� شـرح صحیـح مسـلم تألیـف نـووی )181/9(. او اّدعـا نمـوده 

متعـه اّتفـاق نظـر دارنـد.
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کرده است. ی حدود شش گانه را یاد  10� تفسیر الخازن )257/1(. و

کرده است. ی حدود شش گانه را یاد  11� تفسیر ابن َکثیر )474/1(. و

کرده است. ی پنج مورد از حدود را یاد  12� الّدّر المنثور سیوطی )140/2(. و

کرده است. ی پنج مورد از حدود را یاد  13� جامع األحادیِث سیوطی )295/8 ]422/6[(. و

کتاب هــای فقهــی مذهب هــای چهارگانــه نیــز از ایــن حــدود یــاد  در چندیــن اثــر دیگــر از 

شــده است.

ج( نخستین نهی کننده از متعه

کـه بـه  مـا بـه بیسـت و پنـج حدیـث در کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« دسـت یافتیـم 

مـا می آموزنـد متعـه در شـریعت اسـالم مبـاح بـوده و در روزگار پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر و دیرزمانـی 

از دوران خالفـت عمـر، بـدان عمـل می شـده و عمـر در اواخـر دوران خویـش، آن را نهـی نمـوده 

کـه بـه این  و بـه عنـوان نخسـتین نهی کننـده از آن شـناخته شـده اسـت. بـر پژوهنـدگان اسـت 

کنند: مأخذهـا مراجعـه 

صحیـح البخـاری ]569/2[ بـاب تمّتـع؛ صحیـح مسـلم )395/1 و 396 ]193/3-194[(؛ مسـند 

احمـد )436/4 و 356/3 ]603/5 و 325/4[(؛ الموّطـأ مالـک )30/2 ]542/2[(؛ السـنن الکبری تألیف 

القـرآِن  أحـکام  ]مـج4/ج13/5[(؛   9/5( طبـری  القـرآِن  آی  تأویـل  عـن  البیـان  جامـع  )206/7(؛  بیهقـی 

جّصـاص )178/2 ]152/2[(؛ النهایـة فـی غریـب الحدیـث و األثـر تألیـف ابن اثیـر )249/2 ]488/2[(؛ 

الغریبیـن َهـَروی؛ الفائـق فی غریب الحدیِث زَمْخَشـری )331/1 ]255/2[(؛ الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی 

کان )359/1 ]150/6[(؛ المحاضـراِت راغب )94/2 ]مج2/ج214/1[(؛ 
ّ
)130/5(؛ وفیـات األعیـاِن ابن َخِل

 141/9( ابن َحَجـر  تألیـف  البخـاری  صحیـح  بشـرح  البـاری  فتـح  و 202(؛   201/3( رازی  الکبیـِر  التفسـیر 

]172/9-174[(؛ الـّدّر المنثـور سـیوطی )140/2 ]486/2 و 487[(؛ الجامـع الکبیـر سـیوطی )293/8(؛ 

تاریخ الخلفاء سیوطی )ص93 ]ص128[(؛ شرح الّتجرید ُقوْشچی ]ص484[ در مبحث امامت.

د( صحابه و تابعین

کـه  کـه متعـه مبـاح اسـت و نسـخ نگشـته، بـا آن  گروهـی از صحابـه و تابعیـن بـرآن بودنـد 
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می دانسـتند عمـر از آن نهـی نمـوده اسـت. ایـن افـراد، خـود و رأیشـان در میـان اّمـت دارای 
ی از آنـان بـر اّمـت واجـب اسـت: کـه پیـرو کسـانی هسـتند  جایـگاه اسـت و برخـی از آنـان 

11. زبیر بن َعّوام ُقَرشّی. 1. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ .  

12. حکم. 2. ابن عّباس، بزرْگ دانای اّمت.  

13. خالد بن مهاجر مخزومی. 3. عمران بن ُحَصین ُخزاعی.  

14. َعْمِرو ْبِن  ُحَریث ُقَرشّی. 4. جابر بن عبداهلل انصاری.  

َکْعب انصاری. 15. ُاَبّی بن  لی.  
َ

5. عبداهلل بن مسعود ُهذ

16. ربیعة بن امّیۀ ثقفی. ی.   6. عبداهلل بن عمر ِعدو

17. سعید بن جبیر. یة بن ابی سفیان.   7. معاو

18. طاووس یمانی. 8. ابوسعید ُخْدری انصاری.  

19. عطاء ابومحّمد یمانی. 9. سلمة بن امّیۀ ُجَمحی.  

20. سّدی. 10. معبد بن امّیۀ ُجَمحی.  

کـــه متعـــه را جایـــز  گروهـــی از صحابـــه  ـــی: 520/9[ پـــس از شـــمارش 
ّ
ابن  َحـــْزم ]الُمحل

گویـــد: »و از تابعیـــن نیـــز طـــاووس و ســـعید بـــن جبیـــر و عطـــاء و دیگـــر فقیهـــان   دانســـته اند، 
مّکه، متعه را روا دانسته اند.«

ابوعمر1 گوید: »یاران ابن عّباس، از مّکیان و یمنیان، همگی متعه را حالل می شمارند.«

ُقْرُطبی )الجامع ألحکام القرآن: 132/5 ]88/5[( گفته است: »مّکیان بسیار متعه می کردند.«

که  ورزیده اند  »اختالف  گوید:  متعه  آیۀ  در بارۀ   )]49/10[  200/3 الکبیر:  )الّتفسیر  رازی 
گشته؛  که آیه نسخ  گراییده اند  گروه ُپرشمارتر اّمت به این نظر   آیا آیۀ متعه نسخ شده یا نه. 
و گروهی از اّمت نیز بر این اعتقادند که متعه مباح باقی مانده، چنان که از پیش بوده است.«

گفتـه اسـت:  ابوحّیـان ]البحـر المحیـط: 218/3[ پـس از نقـل حدیـث جایـز بـودن متعـه، 
»گروهـی از اهـل بیـت و تابعیـن بـر ایـن بـاور هسـتند.«

1. وی همـان ابـن عبدالبـّر، صاحـب اسـتیعاب، اسـت ایـن فـراز در بـاب نکاح کتاب اسـتذکار او، جلـد5، ص506 یافت 
شود. )ن.(
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کجا است اّدعای اجماع اّمت بر حرام بودن متعه و نسخ شدن آیۀ  گوید: »پس  امینی 

آن؟ و کجا است نسبت دادن اعتقاد به مباح بودن آن، تنها به ]امامان[ باقر و صادق؟امهع؟؟«

گفته های اهل سّنت در بارۀ متعه و  که شامل  نیز هست  در این جا، عنوان پنجمی 

از  آرا  گفته ها دربردارندۀ بیست و دو رأی و نظر هستند. این اختالف  َنسخ آن است. این 
یم.1 گاهی از آن را به تیزفهمی پژوهندگان وامی گذار مطالب مفید بسیار حکایت می کند که آ

ما را مجال نیست که گفتار را در بارۀ سخنان بس گزاف و باطل این کتاب بگستریم؛ زیرا 

کت بارتر است و حکایت از آن دارد که نویسنده اش  هر صفحۀ آن، از کوره راه های بیابان، هال

از ادب اسالم و فقه قرآن و حدیث دور است و در هر دانشی کوتاه دست است و در راه کسب 

هر صفت و منش فضیلتمند، کوتاه گام و کاهل است؛ دارای زبانی زشت گوی و گزنده است 

گر اسالم، فقهش این و فقیهش  کتابش خود را از فقیهان اسالم می شمارد. ا و با این حال، در 

ا هلل  �خّ کتابش این و نویسنده اش چنین است، پس اإ چنین؛ دانشش این و دانشورش چنین؛ 

� عو�خ ه را�ب ل�ی ا اإ
�خّ و اإ

کتاب های آمیخته به دروغ. این است پایان سخن در بارۀ 

کنون حق آشكار شد ا

یم و مقصود نهایی خود  که از رازهای نهفتۀ خویش پرده بردار کنون ما را سزاوار است  ا

کید  که تأ کنیم. اینک هنگام آن فرارسیده  کتاب ها بیان  را از این بررسی پردامنه در بارۀ آن 

گاهی اّمت  که در جست و جویش هستیم، برانگیختن احساس و آ گمشدۀ ما  نماییم آن 

آرامش،  و  که مصلحت عمومی، هماهنگی، صلح  به سوی جنبه ای مهم است  اسالمی 

وحدت اجتماعی، و نگاهبانی مرزهای اسالم از هجوم سیل بنیان َکن تباهی، در آن است.
گـران اسـت، من بر  گـر جایـگاه ]پیامبـری [ام و یـادآوری ام بـه آیـات خـدا بـر شـما  »ای قـوم مـن! ا

کـردم.« ]یونس/71[ خـدا ]تکیـه و[ تـوّکل 

پراکندن  برای  آیا  می پرسم  شما  از  و  می دهم:  سوگند  خدا  به  را  شما  مسلمانان!  ای 

کتاب، سخن قطعی و نهایی را در بررسی متعه خواهیم آوْرد. د ششم از همین 
ّ
1. در مجل
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رفتن  میان  از  و  اجتماع  کردن سامان  تباه  و  ایشان  اّتحاد  گسیختن  و  صف های مسلمین 

کینه های  گسستن دستاویز های برادری اسالمی و برانگیختن  قدرت وحدت عربی و از هم 

فروخفته و شعله ور کردن آتش دشمنی ها در جان های اّمت اسالم و دمیدن در اخگر دشمنی 

و کینۀ برافروخته میان فرقه های مسلمانان، تبلیغاتی نیرومندتر از این کتاب ها است؟
کنید تا شما را راه درست و راست بنمایم.« ]غافر/38[ »ای قوم من! مرا پیروی 

کتاب ها با صدای رسـای قرآن در تضاّد اسـت. این تعصب  های آمیخته به  بانِگ این 

دروغ و باطل، کارهای بس زشت را در جامعۀ دینی رواج می بخشد. این سخنان سبک سرانه، 

کـه  کـه بنیـاد اخـالق نیکـو را ویـران می سـازند؛ همـان اخالقـی  کلنگ هایـی ویرانگـر هسـتند 

نیش زننـدۀ  گزنـدۀ  زبان هـای  ایـن  گشـت.  آن مبعـوث  کامل سـازی  بـرای  اسـالم؟ص؟  پیامبـر 

 زشـت گوی، درس زشـت گفتاری، بی ادبـی، بدرفتـاری، نامالطفـت، بدخویـی، بی شـرمی، 

و آزارگری را به اّمت می آموزند.

فرقه های اسالمی،  میان  نظام جامعه، دوری  کردن  تباه  فاسد، سبب  آموزه های  این 

کشورها، و مایۀ شکافتن وحدت  گرفتن سیاست  یدن ناموس شریعت مقّدس، به بازی  در

بندگان است. این قلم های مسموم، اّمت را از سعادت و پیشرفتش بازمی دارد و در مسیر و 

ترسیم  قلب ها  صفحه های  در  اصالح گری  دست  را  چه  آن  و  می آفریند  مانع  گذرگاهش 

کرده، محو می نماید و هر چه را رسالت دین عقیم ساخته، زنده می دارد.
»ای مـردم! همانـا شـما را از پروردگارتـان پنـدی آمـد و درمانـی بـرای آن چـه در سـینه ها اسـت.« 

]یونس/57[

گردن نهاده،  کس به اسـالم  هرآینه اندیشـه های دینی اسـالمی، اجتماعی هسـتند و هر 

تجّسـم  اجتماعـی  دیـن  نـام  بـا  جـز  چیـزی  جامعـه  میـان  در  زیـرا  اسـت؛  مشـترک  آن هـا  در 

گاه  کـه در دل دارای احسـاس دینـی اسـت، وظیفـه دارد هـر  نمی یابـد. پـس هـر مسـلمانی 

خویـش  دیـن  کیـان  و  آییـن  شـرف  از  یافـت،  فکـری  در  خطایـی  یـا  اندیشـه ای  در  لغزشـی 

کـه میـان سـرزمین و کشـوری و کشـور دیگـر فـرق بگـذارد یـا خـود  پاسـداری نمایـد و او را نرسـد 
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کـه شـما و  »این هـا نیسـتند مگـر نام هایـی  نـه حکومتـی دیگـر.  را ویـژۀ حکومتـی ]خـاص[ بدانـد 

پدرانتـان نهاده ایـد.« ]نجـم/23[ همـۀ زمیـن محیـط زندگی مسـلمان راسـتین؛ و اسـالم حکومت 

گمشـدۀ او اسـت و بـرادرِی  کلمـه  ی زیـر پرچـم حـق زندگـی می کنـد و وحـدت  او اسـت و و

که  خواهد، باشد. گونه  راستین شعار او به شمار می رود، هر جا و هر 

کـــه شـــاخه هایی از  ایـــن در بـــارۀ افـــراد اســـت؛ چـــه رســـد بـــه حکومت هـــای عزیـــز اســـالمی 

آن حکومـــت بـــزرگ جهانـــی، مفردهـــای آن جمع درســـت و صحیح، و حروف مقّطعۀ آن کلمۀ 

کلمۀ ترقی کلمۀ عّزت و شرافت، و  کلمۀ اخالص و توحید،  کلمۀ راستی و عدالت،   واحد، 

و پیشرفت هستند!

پـس چگونـه حکومـت مصـر عزیـز را روا اسـت تـا اجـازه دهد ایـن کتاب ها در سـرزمینش 

که از روز نخسـت، مرز  گرداند؛ حال آن  نشـر یابد و نام نیک خود را در همه سـوی دنیا زشـت 

دانـش  مـردان  دسـت  بـه  و  حـق  پرچـم  زیـر  کـه  بـوده  مشـرق زمین  مدرسـۀ  و  اسـالم   اسـتوار 

و دین بنیان یافته است؟

کـه بـه نیک نامی شـهرت یافتـه، مایۀ  آیـا بـرای مصـر پـس از گذشـت سـده های متمـادی 

قلم هایـی مسـموم  و  مـزدور  نویسـندگانی  و  فریبـکار  مردمـی  بـا  کـه در جهـان  نیسـت  ننـگ 

گـردد و بگوینـد: فقیهـش موسـی جـاراهلل؛ دانشـورش قصیمـی؛ اصالحگـرش احمـد  شـناخته 

کنگـره اش محّمـد رشـید رضـا؛ دکتـرش طـه حسـین؛ موّرخـش خضـری؛ اسـتاد  امیـن؛ عضـو 

علـوم اجتماعـی اش محّمـد ثابـت؛ و شـاعرش عبدالّظاهـر ابوسـمح اسـت؟

که در آن راه یافته اند،  که بیگانگانی از فرزندان نجد و دمشق  آیا مایۀ ننگ مصر نیست 

کتابـی در رّد امامّیـه بنـگارد  گیرنـد و مخـدوش سـازند؛ پـس یکـی از آنـان   شـرف آن را بـه بـازی 

 و آن را »الّصراع بین اإلسالم و الوثنّیه« نام نهد و دیگری آن را با شعرش، و نه با شعورش، بستاید

گونه معّرفی نماید:  و شیعۀ امامّیه را این 
که درمان و عاجی ندارد. کینه ای  کینه ای سخت و زشت از بهتریِن آفریدگان دارند؛  در دل 
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گوینـد: جبرئیـل امیـن در فـرودآوردن وحـی جانبـداری نمـود و خیانـت ورزیـد ]و بـه جـای علـی، 

کسـی از ایشـان از ایـن تهمـت دسـت نمی شـوید. آن را بـر محّمـد فـرود آورد[ و 

آیا در زمین فراتر از این کفری هست؟  و زن آزاده شان ]را می توان به کنیزی گرفت و[ کاالیی است 

برای هر کس که خواهد.
کند.1 کفایت  کتاب »الصراع«  اینان نه دین دارند و نه شرم؛ و در رسوایی شان همین 

کـه دل هاشـان از یـاد خـدا نـرم و خاشـع  کـه ایمـان آورده انـد، هنـگاِم آن نرسـیده  کسـانی را  »آیـا 

شود؟« ]حدید/16[ 

کتاب هـا و پراکنـدن ایـن سـخنان دروغ و  کـه ترویـج ایـن  آیـا انسـان مصـری می پنـدارد 

نسـبت های سـاختگی و نشـر ایـن تألیف هـای بـی  ارزش، مایۀ حیات اّمت مصـر و برانگیختن 

کیان آن حکومت عربی عزیز و  پیشـرفت و ترّقی  گاهی مردم با فرهنگ آن، و سـبب پایداری  آ

و بـر آمـدن حرکت هـای علمـی و ادبـی و اخالقـی و دینـی و اجتماعـی آن اسـت؟

فــان اصالحگر و نویســندگان 
ّ
ک مصــر و برجســتگان کارآزمــوده و مؤل یغــا بــر قلم هــای پــا در

گنجینه هــای  کــه امانتــداران  صــادق و نوابــغ ســرآمد و اســتادان فرهیختــه و آن مردانــش 

دانش و دینند!

دریغا بر مصر و دانش جوشـان، ادب فراوان، روح سـالم، فکر پخته، عقل سـلیم، زندگانی 

کریمانـه،   دینـی، اسـالم دیریـن، والی نـاب، آموزه هـای ارزشـمند، درس هـای واال، ُخلق هـای 

و ویژگی های اخالقی واالی آن!

باطـل،  بـه  پیراسـته  کتاب هـای  آن  قربانـی  کـه  فضیلت هـا  آن  بـر  و  مصـر  بـر  یغـا   در

بی خردانـه،  تعصب  هـای  سـیاه،  صفحه هـای  فاسـد،  گرایش هـای  مـزدور،  قلم هـای  آن  و 

گشـته اسـت!  چاپخانه های مایۀ اسـف، و اندیشـه های آن تازه به دوران رسـیدگان شـتابکار 

چـون  »و   ]12 و  ]فجـر/11  آوردنـد.«  بـار  بـه  بسـیار  تبهـکاری  و  کردنـد  سرکشـی  سـرزمین ها  در  کـه  »آنـان 

1. ایـن بیت هـا از قصیـدۀ شـیخ عبدالّظاهـر ابوسـمح، امـام و خطیـب مسـجد الحـرام، اسـت کـه در آن، قصیمـی و کتاب 
یـاد شـده اش را می سـتاید.)غ.(
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گاه  گوینـد: همانـا ماییـم سـامان دهندگان نابسـامانی. آ کـه در زمیـن فسـاد و تبهـکاری مکنیـد،  گویندشـان 

کـه آنـان، خـود، تبهکارنـد؛ ولـی نمی فهمنـد.« ]بقـره/11 و 12[ باشـید 

آیـا ایـن کتاب هـا در برابـر  برجسـتگان و روحانیـان فرهیختـۀ مصـر قـرار ندارد یـا در آن جا 

کـه دارای احسـاس دینـی و وجـدان زنـده و اندیشـۀ درسـت باشـد و از حرمـت  کسـی نیسـت 

مصـر محبوبـش، پیـش از حرمـت همـۀ مشـرق زمین، پاسـداری نمایـد؟

که منتقدی  که عالمۀ مصر1 به جامعه چنین وانمود می کند  همۀ شگفتی از این است 

که از  کتابی ارزشمند2 از یک انسان عرب ناب، مردی عراقی  بینا است و سپس به ستایش 

برجستگان روزگار و دانشوران جهان به شمار می رود، می پردازد و در بارۀ غلط های چاپی آن 

که از آن، هیچ زیان و خسارتی بر اّمت یا فردی از آن وارد نمی شود؛  کتاب چند و چون می کند 

ما )درست: کّل ما(، شرع )درست: شرح(، شیخنا )درست: شیخا(.
ّ
همچون: کل

ُکنــِه اصــالح، و چشم پوشــی از آن  کاو بــرای رســیدن بــه  کنــد و  آفریــن بــر ایــن اهتمــام و 
فاجعه هــا! آفریــن بــر پاســداری از حرمــت زبــان عــرب، و فروگذشــتن از دیــن و مصالــح آییــن 
عــرب! آفریــن بــر ایــن احســاس اصالح گــری در نوشــتارهای بــزرگان شــیعه، و آن ســتم ورزی بــر 

ایشان با چنان دشنام گویی زشت! آفرین، آفرین، آفرین!

ی عـدل و قانـون  کـه بـه تـرازو چـرا کسـانی چـون ایـن منتقـد سرشـناس را خـوش نیفتـاده 

عدالـت و قاعـدۀ انصـاف و آییـن حـق و وظیفـۀ واجـِب خدمت بـه اجتماع تمّسـک جویند و 

گاه نمایند که  نویسـندگان مصـر عزیـزش را بـه آن لغزش هـای ننگیـن در چنـان تألیف هایـی آ

گونـه  کـت و نابـودی اّمـت می انجامـد و هـر  زنجیـرۀ بـال و حلقه هـای بدبختـی اسـت و بـه هال

بـدی و زشـتی را بـه سـویش می کشـاَند و آن را بـه جایـگاه پسـت بیچارگـی درمی انـدازد؟

و  کرامـت  بـه  و  نشـر می یابـد  کتاب هـا در عـراق  ایـن  کـه  بسـیار اسـت  جـای شـگفتی 

کـه مـردان آن هنـوز  حرمـت آن، پـس از حرمـت اسـالم مقـّدس، خدشـه می رسـاَند، حـال آن 

1. استاد احمد زکی.

2. »أصل الّشیعة و أصولها« تألیف شیخ ما، عالمه شیخ محّمد حسین آل کاشف الغطاء.
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زنده انـد؛ مردمـش هنـوز بلندپایه انـد؛ وجدانـش هنـوز زنـده اسـت؛ دینـش هنـوز پابرجـا اسـت؛ 

کـه بـوده؛ عـّزت نفـس جوانـان هنـوز بـه پیـری نگراییـده؛  غیـرت عربـی اش هنـوز چنـان اسـت 

نیرومندِی پیرانش هنوز دچار ضعف نگشـته؛ و زمام حکومت آن هنوز در دسـت آل هاشـم 

است!

کـه در  گـوش خـود ایـن بانـگ غم انگیـز را بشـنود  کـه بـه  بـر مـاِم عـراق بسـی دشـوار اسـت 

گروهـی از دخترانـش را بـه یـک مسـافر عرضـه می کنـد تـا  مسـافرخانه های نجـف، واسـطه ای، 

یکـی از آن هـا را برگزینـد و دخترانـش در یـک شـب بارهـا ازدواج می کننـد1!

گـوش عـراق این ندا را بشـنود که نجفی ها فریبگـر و گمراه و موجب گمراهی اند  چگونـه 

و در جامـۀ مسـلمانان درآمده انـد و در بسـیاری از آیین هـا بـا آنـان همراهـی می کننـد _ تـا پایان 

کـه کرامت مردان  کـه شایسـتۀ بیـان نیسـت _ و پیـش از همـۀ این هـا، آن صدایی را  سـخنانی 

خاندان هاشـمی را خدشـه دار می نماید2؟

مصلحـت  کتاب هـا،  ایـن  البـه الی  در  کـه  می کنـد  گمـان  احسـاس  دارای  عراقـِی  آیـا 

 جامعـۀ عـراق یـا ]سـر[زندگی جـان و روان فرزندانـش یـا درس اخـالق بـرای اّمتـش یـا برآمـدن 

و پیشـرفت بـرای مردمـش یـا فرهیختگـی بـرای مردانـش یـا دانـش بـرای دانشـجویانش یـا ادب 

بـرای نویسـندگانش یـا دیـن بـرای مسـلمانانش یـا ثـروت بـرای توانگرانـش وجـود دارد و یـا آن را 

در سیاست حکومت محبوب اسالمی اش نقشی هست؟

ــد و نگاهبــان شــرف خــود  کــه در اّدعــای خویــش راســت می گوی پــس وظیفــۀ مســلمانی 
کتاب هــای آلــوده بــه زیــور باطــل را دور  کــه امثــال ایــن  و عــّزِت دیــن خویشــتن اســت، آن اســت 
 افکَنــد و آن هــا را بــا زبــان حقیقــت، بــرون انــدازد و از خریــدن و خوانــدن آن هــا خــودداری نمایــد 
کنــد و از پذیــرش و سرســپردن بــه آن چــه در  و از بــاور داشــتن و تصدیــق مطالبشــان خــودداری 
البــه الی آن هــا اســت و نیــز ســرفرودآوردن بــه مطالــب آن هــا دوری نمایــد، پیــش از آن کــه آن را بــه 

1. بنگرید به: جولة فی ربوع الّشرق األدنی: ص112�

2. بنگرید به: الّسّنة و الّشیعه: ص48�

)458(

338/3



499 انتقاد و اصالح: سخنی دربارۀ کتاب ها  و تألیف  های آمیخته به دروغ

گــر خــود، اهــل دّقت و  ذّره بیــن کاوشــگران و گوهرشناســان منتقــد و اصالحگــر عرضــه نمایــد یــا ا
کاو در آن هــا بنگــرد و بــه رّدشــان پرداختــه، در آن هــا چنــد و چــون  کنــد و  کاوش اســت، بــا دیــدۀ 
کار می بســتند، همانــا برایشــان بهتــر و در اســتواری  کــه بــه آنــان داده می شــد، بــه  گــر پنــدی را  کنــد؟ »و ا

]ایمانشان[ مؤثرتر بود.« ]نساء/66[

کـه هـر نوشـتۀ  نیـز وظیفـۀ کارگـزاران تبلیغـات و نشـر در حکومت هـای اسـالمی آن اسـت 

کـه بـه دسـت  مذهبـی در بـارۀ هـر یـک از فرقه هـای اسـالم را بـه اصـول و مبانـی درسـِت آن 

 بـزرگان و برجسـتگان آن فرقـه نگاشـته شـده، عرضـه نماینـد و از هـر چـه بـا آن اصـول در تضـاّد 

گنجینه هـای دانـش و  کـه آنـان دیدبانـان اّمـت بـر  کننـد؛ چـرا  و مخالـف اسـت، پیشـگیری 

گـر بـه  دیـن، و نگاهبانـان حرمـت اسـالم و پاسـداران دسـتاویز های عربّیـت هسـتند، البّتـه ا

یشـه های فسـاد را  کـه ر کننـد. آنـان وظیفـه دارنـد  گاه باشـند  و آن را درک  مصالـح خویـش آ

کینـه را در جامعـه شـعله ور نمایـد و سـپس  کـه فسـادگری بتوانـد آتـش  برکننـد، پیـش از آن 

کـه در دسـت داشـته، انـدک بوده اسـت؛ چنان که  گاه نبـوده و مأخذهایـی  کـه آ بهانـه بیـاوَرد 

کـرد. و  گروهـی از مردمـش، چنیـن  کتابـش، فجـر اإلسـالم در میـان  احمـد امیـن پـس از انتشـار 

کـه عذرهای خویـش را در میـان آوَرد؛ و هیچ کس  آدمـی بـر نْفـس خویـش بینـا اسـت؛ هرچند 

در بازمانـدن از عمـل بـه وظیفـۀ دینـی اجتماعی اش، هیچ بهانه ای ندارد. »و باید از شـما گروهی 

باشـند کـه بـه نیکـی بخواننـد و بـه کارهـای معـروف و پسـندیده فرمان دهند و از کارهای بس زشـت و ناپسـند 

بازدارنـد؛ و آناننـد رسـتگاران.« ]آل عمـران/104[

مـا بـه کتـاب هـر مذهـب و تألیـف هر آیین که با دسـت راسـتی و امانت، اعتمـاد و وقار،  

پژوهـش و کاوش، عدالـت و انصـاف، دوسـتی و بـرادری، و ادب دانـش و دین نگاشـته شـده 

کـه زنـده  گـردد؛ و آن  ک  ک می شـود، بـه حّجتـی روشـن هـا کـه هـا باشـد، خوشـامد می گوییـم. »تـا آن 

می ماَند، به حّجتی روشن زنده ماَند.« ]انفال/42[

کـه بـه خداونـد و روز واپسـین ایمـان دارد؛ این برای شـما  کـه از شـما  »بـه ایـن پنـد داده شـود هـر 

کیزه تر اسـت.« ]بقـره/232[ رشـد دهنـده تـر و پا
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15. ابن  طباطبا اصفهانی

15. ابن  طباطبا اصفهانی )د.322(

کـه بـا همـۀ توانـت مـرا  کـن  کـن؛ و قصـد  کـه بـا مـن دشـمنی را می پوشـانی، آن را آشـکار  ای آن 

کن. بیازاری، یا دشمنی ام را رها 

خـدا را در مـورد مـن ]سـنت و[ عادتـی اسـت مـورد سـپاس در حـق کسـی که با من دشـمنی کند؛ 

پـس به حیـرت مباش.

مـن بـه دعـای جـّدم مصطفـی بـرای پـدرم در روز غدیـر خـم، اعتمـاد و دلگرمـی دارم؛ پـس از 

کـن. مـن حـذر 

خداونـد بـه برکـت بازمانـدۀ دعـای او در حـّق دشـمنان یـا دوسـتداران علـی، مـا را خوشـبخت 
سـاخته اسـت؛ پـس صبـور بـاش ]تـا ببینـی[1

شاعر

ی چنین است: ابوالحسن محّمد بن احمد بن ]محّمد بن احمد بن[2  نام و نسب و

ابراهیم طباطبا ابن اسماعیل بن ابراهیم بن الحسن ابن اإلمام الّسبط الحسن ابن اإلمام علی 

بن ابی طالب _ صلوات اهلل علیهم _ مشهور به ابن طباطبا.

او دانشــوری توانمند و شــاعری نغزگو و شــگفتی آفرین و از بزرگان ادب به شــمار می رفته 

ی را کتاب هایــی در زمینــۀ شــعر  گویــد: »و  اســت. مرزبانــی )معجــم الّشــعراء: ص463 ]ص427[( 

ی در این شعر، ابوعلی رستمی بوده است. که در ثمار القلوب َثعاِلبی )ص511 ]ص637[( آمده، مخاطب و 1. چنان 

2. افزودۀ درون قالب، در این مأخذها آمده است: عمدة الّطالب )ص173(؛ المجدی فی أنساب الطالبین )ص74(؛ 
دباء )143/17(؛ أعیان الّشیعه )72/9(؛ األعالم )308/5(؛تهذیب األنساِب عبیدی )ص79(. )غ.(

ُ
معجم األ
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کرده اند: که نویسندگان فرهنگ نامه ها1، این آثار را از آن میان یاد  و ادب بوده 

1� سنام المعالی�

کتـاب، معیـار الّشـعر آمـده  2� عیـار الّشـعر. در فهرسـت ابن ندیـم )ص221 ]ص172[( نـام ایـن 

دبـاء: 58/3 ]85/8[( آورده اسـت: ›حسـن بـن بشـر آمـدی در اصالح 
ُ
اسـت. َحَمـوی )معجـم األ

کـرده اسـت.‹ کتابـی تألیـف  کتـاب آمـده،  آن چـه در ایـن 

3� الّشعر و الّشعراء�

4� نقد الّشعر.

5� تهذیب الّطبع.

کتابی چنین تألیف نگشته است.‹ گوید: ›پیش از آن،  6� العروض. َحَموی 

گرفتـه بـود، بدیـن  کتـاب را از او امانـت  کـه ایـن  ی خطـاب بـه دوسـتش  7� فرائـد الـّدّر. و

پس آوردنـش را خواسـته اسـت: ترتیـب باز

ای دوسـت گوهریـن! کتـاب »فرائـد الـدر« را بـه من بازگردان و با آزاده ای که بندۀ عشـق اسـت، 

مهـر و مدارا ورز!

8 � المدخل فی معرفةالمعّمی من الّشعر.

9� تقریظ2 الّدفاتر.

10� دیوان شعر.

11� گزیدۀ دیوان شعر.

دباء ]143/17[( از وی یاد کرده و گفته است: ›او را به تیزفهمی و تیزهوشی 
ُ
َحَموی )معجم األ

و زاللِی قریحه و درستِی ذهن و نیکِی معانی ]و مضامین[ مورد نظر در شعر، یاد می کردند.‹«

گروهـی از  گویـد: »در بغـداد، از  کـرده،  ی یـاد  ابوعبـداهلل حمـزة بـن حسـن اصفهانـی از و

دبـاء: 143/17؛ عمـدة 
ُ
1. بنگریـد بـه: ثمـار القلـوب: ص507 ]ص631[؛ فهرسـت ابن ندیـم: ص196 ]ص151[؛ معجـم األ

الّطالـب: ص162 ]ص173[. )غ.(

گویا غلط چاپی است. )ن.( که  2. در متن »تقریض« آمده 
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کـه او از ابوالحسـن بسـیار  کـه از عبـداهلل بـن معتـز چنیـن می گفتنـد  روایتگـران اشـعار شـنیدم 

کسـاِن خاندانـش مقـّدم می شـمرده و می گفتـه اسـت: ›کسـی  ی را بـر دیگـر  یـاد می نمـوده و و

َمة بـن عبدالملـک؛ اّمـا 
َ
در ویژگی هـای او همتایـش نیسـت، مگـر محّمـد بـن یزیـد بـن َمسـل

ی  کـه بـا و می شـعر سـروده اسـت. نیـز در نسـل حسـن، کسـی نیسـت 
َ
ابوالحسـن بیـش از َمسـل

کنـد؛ البّتـه علـی بـن محّمـد افـوه1 بـه او نزدیـک اسـت.‹« هماننـدی 

کرده است: »ابوالحسن در همۀ عمرش به عبداهلل  همچنین از ابوعبداهلل بن عامر نقل 

ی  کند یا شعرش را ببیند. اّما دیدار و که با او دیدار  ید و آرزو داشت  بن معتز اشتیاق می ورز

برایش دست نداد، زیرا او هرگز از اصفهان بیرون نشد؛ و اّما دستیابی اش به شعر او در اواخر 

ی به  که و عمرش اّتفاق افتاد. او را در این زمینه ماجرایی شگفت است؛ و آن، چنین است 

که نسخه ای از شعر عبداهلل بن معتز را از بغداد بدان جا آورده بودند. او  خانۀ َمْعَمر درون شد 

کار را به آینده انداخت. پس  ی امانت دهد و َمْعَمر این  که آن نسخه را به و از َمْعَمر خواست 

که  ی توانست در همان مجلس بدان نسخه نظری بیفکَند. آن گاه، بیرون شد و در حالی  و

خسته، مانده و سخت ناتوان بود، نزد من آمد، گویی که باری بس گران بر دوش دارد! سپس 

از  آن شعر  که  پرسیدم  او  از  نوشت.  را  از شعر  پاره هایی  بر،  از  و  کاغذی خواست  و  دوات 

که از نوشتن آن فراغت یافت و پنج برگۀ “نیم مأمونی”2 را از  کیست. مرا پاسخ نگفت تا این 

که او از شعر  ابن معتز در آن مجلس،  کرد. من آن بیت ها را شمردم؛ به 187 بیت رسید  آن ُپر 

کرده، از میان دیگر بیت ها برگزیده بود.« از بر 

ی یافـت می گـردد. از آن جملـه،  دبـاء َحَمـوی ]146/17[ بخشـی مهـم از شـعر و
ُ
در معجـم األ

کاف تهـی اسـت و در آن، ابوحسـین  کـه از دو حـرف راء و  قصیـده ای در 39 بیـت اسـت 

محّمد بن احمد بن یحیی بن ابی بغل را ستوده و آغاز آن چنین است:
ـــی  ـــش همـــه پیاپ کارهای ـــد و  کنن ـــش  کرن ع و  ـــرش خضـــو ـــه همـــۀ ســـروران در براب ک  ای ســـروری 

نیک هستند؛

کتاب )57/3-69( گذشت. که شرح حالش در همین  1. وی همان ِحّمانی، یکی از شاعران غدیر است 

کاغذ در آن روزگار بوده است.)م.( 2. قطعی از 
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کـــه پشـــت آن هـــا،  و نعمت هایـــش بـــر مـــن پـــی در پـــی فـــرود آمـــده و مـــرا از او موهبت هایـــی 
موهبت هایـــی دیگـــر اســـت؛ 

کـه روزگار ]کج مـدار[ و سـختی های آن را از مـن ]دور سـاخته و[ بگردانـد، پـس از  موهبت هایـی 
ک و در حـذر بودنـد. کـه بامـدادان ]و روزهـای[ بسـیاری از آن بیمنـا آن 

ی قصیده اش را چنین وصف نموده است: خوِد و
وزن این شعر در دستگاه عروضی خلیل]بن احمد[ چنین است: متفاعلن متفاعلن فعاُت.

ی را آورده است: َثعاِلبی )ثمار القلوب: ص518 ]ص645[( این سخن و
کـه سـوزش آن  کـه از عشـق بیـدارم سـاخته اند، بـا سرزنشـی  در حالـی ایـن سـخن را می گویـم 

همانند آفتاب سوزان نیمروز است:

کنید؛ و با سـرزنش و نهی، بیدارم نسـازید. مرا با خواب و خیال سـرگرمی در شـب آرزو رها 

گفتـم: »لـذت خـواب در  کـه سـپید مویـی در تـو آشـکار اسـت«؛ و مـن  گفتنـد: »برخیـز  اّمـا بـه مـن 

خ می نمایـد.« لحظـات سـپیده دم ر

ی شعری در وصف شبی دلپذیر آورده است: نیز در همان )ص435 ]ص548[( از و
گویا خود را در عروسی زنگیان1 می دیدم. که رخسار روشن یار، مرا به طرب آورد؛  شبی بود 

که سنج می کوبد؛ کرانۀ تاریکی ]شب[ طبل زنی است  گویا جوزا در 

ایستاده ای است که وصفش چنین خاصه شده: از روی ناز و کرشمه، سرش را کج نموده است.

گویــد: »روزی ابوالحســن ابن طباطبــا بــه خانــۀ  همچنیــن در همــان )ص229 ]ص286[( 

کــه عمامه هایــی  ابوعلــی بــن رســتم وارد شــد و در آســتانۀ در، دو عثمانــی ســیه چرده را دیــد 

کــه از ادب بهــره ای ندارنــد. چــون در مجلــس  ســرخ بــر ســر داشــتند. آن دو را آزمــود و دیــد 

کاغــذ خواســت و چنیــن نوشــت: ابن رســتم اســتقرار یافــت، دوات و 
خ دارند. که عمامه هایی سر در آستانۀ در دو سیاه را می بینم 

همانند دو گل آتشند بر فراز  دو پاره ذغال؛ در حالی که شاد مانند تشّیع را رها کرده اند.

جّد شما عثمان ذوالنورین بود؛ پس چرا دو تن بدین تاریکی و سیاهی در نسل خود باقی نهاده است؟

کـردن و میـل بـه اسـباب سـاز و آواز مشـهورند.  کـه از میـان مردمـان، زنگیـان بـه بسـیار طـرب  1. ایـن مثـل را از آن روی آورده 
کـردن آنـان، ضرب المثل شـده اسـت. پـس طـرب 
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گردد! که از نقره سرشته  که از زیبایی زشتی بیرون آید؛ همچون آهنی  چه زشت است 
کـه  کنیـد ]و برویـد[؛  کاغـان شـوم جدایـی هسـتید. از ایـن جـا پـرواز  شـما دو تـن فقـط هماننـد 

بـرای شـومی و مـرگ در این جـا فـرود آمـده و نشسـتید .
دوسـتِی آن دو تن  )ابوبکر و عمر( را ابراز می دارید؛ اّما اهل سـّنت را در این دو شـهر1 وانهید.

ک و حسـین، را به حال خود بگذارید.  و شـیعیان را برای ]دوسـتی[ دو سـبط پیامبر، حسـن پا
]و در ایـن فضیلـت با آن ها شـریک نشـوید[

بـه جـای آن، در دو سـال بـه شـما حوالـۀ یـک جفـت کفـش داده خواهـد شـد تا از حنیـن دریافت 
کام و دست خالی بازگردید[.3 کنید2 ]و نا

کردند.« ابن رستم این شعر را دارای خوش ذوقی یافت و پسندید و مردم آن را از بر 

که  کرده  که در آن، ابوعلی بن رسـتم را هجو نموده و او را مّتهم  ی را شـعری اسـت  نیز  و
اّدعای نَسـب می کند و دچار پیسـی اسـت:

تو را از نشانه های رسوالن خدا نشانه هایی داده اند که با آن ها بر همۀ بزرگان برتری یافته ای.
کـه بـر دسـتانت لّکه هـای سـپید اسـت؛ پـس هـم  کـه پـدری نـداری؛ و دیگـر آن  یکـی آن اسـت 

عیسـایی و هـم موسـی!

ی حصـار اصفهـان را ویـران  کـه چـون و نیـز او را در بـارۀ ابوعلـی بـن رسـتم شـعری اسـت 
کـه  کـرده  اشـاره  و در همیـن شـعر،  را سـرود  آن  بیفزایـد،  بـه مسـاحت خانـۀ خویـش  تـا  کـرد 

اصفهـان را ذوالقرنیـن بنـا نمـوده اسـت:
را  آن  دیوارهـای  دیگـر  ذوالقرنیـن  و  می نمـود  بنـا  شـهری  شـاخ(  دو  صاحـب   =( ذوالقرنیـن 

فرومی ریـزد.
گر در حیاط خانه اش، صحرای سینا به همراه یک شاخ )= کوه طور( داشت، باز کوه طور  حتی ا

آن صحرای سینارا به سختی تکان می داد ]و فرومی ریخت و حرمت طور را نگاه نمی داشت[.

که از سـاختن حصار اصفهان به دسـت  همچنین او را در بارۀ ابن رسـتم شـعری اسـت 

1. گویـا مقصـود از »دو شـهر« اصفهـان و شـیراز باشـد، هـر چنـد »المصریـن« بر کوفه و بصره اطالق می شـود، امـا با ماجرایی 
که  در اصفهان رخ داده مناسـبتی ندارد و اهلل العالم. )ن.(

کامـی  کسـی از دسـت یابی بـه خواسـتۀ خویـش مأیـوس شـود و بـا نا کـه  2. »رَجـع ِبُخَفـّی ُحَنیـن« َمَثلـی اسـت بـرای آن جـا 
بازگـردد. )ن.(

گردد. دباء )154/17( یافت 
ُ
3. همین با اندکی اختالف در معجم األ
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ی یـاد می کند: و
گیر و برای بهره مندی ما سخت بکوش. کار  ای رستمی! تاش و ِجّد به 

گردد، سختی ها را آسان می کنی. کار زمانه سخت  که  گاه  تنها تو مایۀ امید و آرزو هستی و آن 

بخش هایی از این دیوار  را  استوار ساختی که به خدا سوگند! چاره ای جز استوارسازی آن نداشتی.
که ]از جنس غام تو هستند و[ به ارزبون1 خالصانه  در پس این دیوار نسلی پرشمار قرار دارند 

دوستی می ورزند.
کرد. که شمارشان نتوانی  آنان همچون قوم یأجوج و مأجوج هستند 

که دیوار را سّدی در برابر آن قرار دادی. تو ذوالقرنین این روزگاری 

نیز در هجو ابوعلی رستمی سروده است:
کرده ای، جز قرآن، نمی پذیرم. ای زادۀ رستم طه! دانش تو را باور ندارم و هرچه را از بر 

گـر هماننـد یونـس باشـی در حلقه هـای ]درس[ نحـَوش، یـا قطـرب در احاطـه بـه لغـات  حّتـی ا
سـخت و پیچیـده؛

و یـا همـۀ فقـه ابوحنیفـه را در سـینه داشـته باشـی و سـپس ]در نسـبت[ بـه رسـتم رسـی، بـاز هـم 
نجیـب ]و نجیـب زاده[ نخواهـی بـود.

همچنین سروده است:
که زیبایی و چینش آن را از تو بهره برده ایم، زشت و ناپسند مشمار؛ کردن سخنی را  تقدیم 

گوید. کند، سپاس  کام وحی او را بر وی قراءت  که  کسی را  کار  که خداوند؟زع؟ نیز  چرا 

کـه شـعر دیـک الجـّن  نیـز بدین سـان، ابوَعْمـِرو ْبـِن جعفـر بـن شـریک را سـرزنش می کنـد 

ی بازداشـته اسـت: را از و
که میان ما در رفت و آمد است و در بخشندگی یگانه و بی مانند است! ای بخششگری 

در  لجبـازی  ایـن  پـس  مردمانـی.  بخشـنده ترین  از  مـردم،  شـعر  کـردن[  ]بازگـو  در بـارۀ  تـو 

اسـت؟ رو  چـه  از  دیک الجـن  شـعر  ]بازگویـی[ 

گر دیک الجن از نسل خروس عرش خدا بود2؛ ای هم پیمان بزرگواری و بخشش! حّتی ا

1. »ارزبون« کنایه از غالم او است.

کـرده اسـت: »در زمـرۀ  2. حدیـث خـروس عـرش را جاحـظ )کتـاب الحیـوان: 259/2( از رسـول خدا؟ص؟ چنیـن روایـت 
که تاجش زیر عرش؛ چنگال هایش زیر زمین فرودسـت؛ و بالش در هوا اسـت. هرگاه  آفریدگاِن خداوند خروسـی اسـت 
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که نامش در شمار خروسان می آمد، دیگر به حالش سودی نداشت! بعد از آن 

نیز او را است:
گرو او است و در میان مردم، جز وی همدمی ندارم. که جانم در  پدرم فدای آن 

که قلب من از آهن است و او آهن ربا. هرگز نزدیکی ام با او را زشت و ناپسند مشمرید؛ 

و هم سروده است:
که از بیان ژرفای وجد و حال خویش با او ناتوانم! کسی  کردم با  که خلوت  خوشا شبی 

شـبی کـه سـیاهی قیرگونـش همچـون خنـکای جوانـی بـود و در سـایه و خوشـگواری اش خـوش 
گذرانـدم و لـّذت بردم.

و همو را است:
شعری به دستم رسید همچون رشتۀ مروارید و باغ بهشت و آسایش دل؛

و روزگار شوق و شیفتگی ]و عشق[ و نسیم صبا و خنکای قلب و خوشِی خواب.

مرزبانی )معجم الّشعراء: ص463 ]ص427[( از وی شعری آورده که در آن، قلم را وصف می کند:
او را قلمی اسـت تیز  در دسـت که برای شکسـتن یا اسـتوار سـاختن فرمانی به کار می رود.

کاغـذ می نویسـد، همـراه بـا حکمتـش  ایـن قلـم بیانگـر نهفته هـای ضمیـر او اسـت و چـون بـر 
می یابـد. جریـان 

گردش خویش َسـْعد  که با  که در دسـت وی همچون فلک در َدَوران اسـت؛ فلکی  قلمی اسـت 
و نحـس را رقـم می زند.

کرده است: ی در معجم الشعراء، این شعر را از او یاد  نیز و
که در عید قربان و ِفطر به دستم رسید؛ نه؛ سوگند به انس و شادمانی من به نامه ای 
شـب وحشـتم به تاریکی ننشسـت، مگر این که تو در آن همانند ماه کامل درخشـیدی؛
که سوز سینه ام را فرومی نشاند. که بازار ُانس را برپا می کند و لبخندی  همراه با سخنی 

ی آورده است: ُنَویری )نهایة األرب فی فنون األدب: 97/3 ]101/3[( این شعر را از و
بایـد  زیـاده روی  قـرار می گیـرد؛ و هنـگام  ک  آرزوهایـش رسـد، در آسـتانۀ هـا بـه  هـرگاه آدمـی 

سـنجید. را  میانـه روی 

گذشـته و یک سـوم از آن باقی مانده باشـد، آن خروس بال می زند و می گوید: ›سـبحان الملک القدوس؛  دوسـوم شـب 
ئکـة و الـروح.‹ در ایـن حـال، خروسـان بـال می زننـد و بانـگ برمی دارنـد.« سـبوح قـدوس؛ رب المال
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کنـی، دیگـر  گـر آن را در روغـن غرقـه  کـه روغـن مایـۀ فـروزش آن اسـت؛ اّمـا ا همچـون چراغـی 

خامـوش خواهـد شـد.

ی را: همچنین این سخن و
گفت. گوش فرادادن، سخنی درست  ابوبکر پس از سکوت و 

گریخت. که داشتیم،  کنیم، شامگاهان ]به خانه[ رفتیم؛ و آن هم  که شکاری  پس بی آن 

کرده است: ی، این سروده را نقل  کان ]وفیات األعیان: 130/1[ از دیوان و
ّ
ابن َخِل

کن و ماندگار شد. رفتند و در درونم از جدایی خویش سوزی نهادند که پس از کوچ همدم، سا

گویا خواب و خیال بود. چه خوش بود روزگار شـادمانی؛ چنان شـتابان گذشـت که 

گـر زندگـی از روی مهربانـی بـرای عاشـقان همـواره بـه خوشـی باقـی می مانـد، برای مـن نیز آن  ا

روزگار شادی پاینده و برقرار می گشت.

ای خوشِی از دست رفتۀ ما! سالی از عمر ما بگیر و چند روز از ایام عشق را به ما بازگردان!

نیز او را است:
که در لطافت و نرمی، آب را بازگو می کند و قلبش در سختی سنگ را! ای آن 

که بر تن داری. کاش نصیب من از اندامت به اندازۀ جامه ای بود  ای یگانۀ بشر! 

که دکمه هایش را بر ماه بسته است. از پوسیدگی جامۀ زیرینش در شگفت نشوید؛ 

کـه در المجـدی فـی أنسـاب الطالبّییـن ]ص74[ آمـده، ابن طباطبـا در اصفهـان زاده  چنـان 

کـه در معاهـد الّتنصیـص آمـده، در سـال 322 در همـان جـای درگذشـت. پـس  شـد و آن سـان 

ی در سـال 322  که و آن چه در نسـمة الّسـحر فیمن تشـّیع و شـعر به نقل از معاهد التنصیص آمده 

که  زاده شـد، اشـتباه اسـت. این اشـتباه برخاسـته از بدفهمی سـخِن معاهد التنصیص اسـت 

یـخ، زمـان والدت  کـه ایـن تار ی پنداشـته  گویـد: »مولـده بأصبهـان و بهـا مـات سـنة322.« و

گمـان بـه صـواب  کـرده اسـت و ایـن  گمـان  کـه یکـی از معاصـران نیـز چنیـن  او اسـت؛ چنـان 

کـه ابن طباطبـا  کـس  کـه ابوعلـی رسـتمی، یعنـی همـان  نزدیـک نیسـت. ایـن از آن رو اسـت 

کـه در سـال 320 کشـته  ی شـعرهای فـراوان دارد، از مـردان روزگار المقتـدر بـاهلل بـوده  در بـارۀ و

کارهـا را نمـود و  کـه رسـتمی در حصارهـا و مسـجد اصفهـان، آن  شـد و در روزگار همـو بـود 
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دیـدار  آرزومنـد  ی  و گذشـت،  دبـاء 
ُ
األ معجـم  از  کـه  چنـان  نیـز  کـرد.  هجـو  را  ی  و ابن طباطبـا 

یـده اسـت؛ و ابن معتز در سـال 296 درگذشـت. عبـداهلل بـن معتـز بـوده و بـه او اشـتیاق می ورز

ی و سـتایش او در »غایة االختصار«، نسـمة الّسـحر فیمن تشّیع و شعر)ج2 ]مج9/ شـرح حال و

ج485/2[(؛ معاهد الّتنصیص )179/1 ]129/2[( یافت گردد.

ـکان )وفیـات األعیـان: 42/1 ]130/1[( در دنبالـۀ شـرح حـال ابوالقاسـم بـن طباطبـا 
ّ
ابن خل

 )د.345( بیت هـای یـاد شـده از دیـوان ابوالحسـن بـن طباطبـا، شـاعر مـورد نظـر مـا، را آورده 

کـه از او یـاد شـد،  ی و ابوالقاسـم  کیسـت و میـان و گفتـه اسـت: »نمی دانـم ایـن ابوالحسـن  و 

چه پیوند خویشاوندی است. و خدا داناتر است.«

ـکان و دنبالـۀ آن بـه اشـتباه دچـار 
ّ
سـرور مـا، امیـن عاملـی، در فهـم ایـن سـخن ابن َخِل

ی را در آشـفتگی و درهـم آمیختگـی ]ذهنـی[ افکنـده اسـت. پس با  شـده و همیـن اشـتباه، و

نـام ابوالحسـن حسـنی مصـری، شـرح حالـی در أعیـان الّشـیعه )312/6 ]72/9[( نگاشـته و او را 

یـخ وفـات ابوالقاسـم بـن طباطبـا را بـرای او ذکـر  کـرده و تار بی هیـچ سـندی، مصـری قلمـداد 

ی  کـه و نمـوده و شـرح حالـش را چنیـن پایـان داده اسـت: »مـا را دلیلـی در دسـت نیسـت 

کـه  کـه در میـان علویـان اصـل بـر تشـّیع بـوده اسـت.« شـگفت آن  شـیعه بـوده باشـد، جـز ایـن 

ی در همـان کتـاب )305/9( ابوالحسـن را بـا نـام و نسـب یـاد نموده و گفته اسـت: »این همان  و

کیسـت.‹« و جـز  گفـت: ›نمی دانـم ایـن ابوالحسـن  ی  ـکان در بـارۀ و
ّ
کـه ابن َخِل کـس اسـت 

کسی از خطا برکنار نیست! خداوند 

کـه در میانشـان دانشـوران، ادیبـان،  ایـن شـاعر دارای نسـلی ُپرشـمار در اصفهـان بـوده 

)المجـدی فـی أنسـاب  یافـت می شـدند. دانشـمند نسب شـناس، عمـری،  نقیبـان  و  بـزرگان، 

کـه در میانشـان افـراد سرشـناس  ی بسـیار بوده انـد  گویـد: »دنباله هـای و الطالبّییـن ]ص74[( 

کـه  بـرادرش ابوعبـداهلل حسـین _  بسـیارند؛ از جملـه: ابوالحسـن احمـد شـاعر اصفهانـی، و 

در اصفهـان عهـده دار نقابـت بـود _ و پسـران علـی بـن محّمـد، شـاعر نـام آور. از همیـن جملـه 

گوینـد.« کـه او را ابن بنت خصبـه  اسـت شـریف ابوالحسـن محّمـد در بغـداد 
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16. ابن  علویۀ اصفهانی )ز.212؛ د.320 و اندی(

که پلک هایش پر اشک، درونش اشکبار، و مردمکش بیمار است؟ چه شده است دیدگانت را 

* * *

درود خداوند بر عموزادۀ محّمد؛ درودی سرشار از مهر و محّبت.

هرگاه از غدیر یاد شود، او را فضیلتی است که تا روز و شب پای برجاست، آن را فراموش نکنیم.

کـه پیشـتر در قـرآن از سـوی خداونـد نـازل  ح دهـد؛ والیتـی  پیامبـر برخاسـت تـا والیـت او را شـر

شـده بـود.

کـه قـرآن فرمـوده اسـت: »آن چـه را فرمـان یافته ای، ابـاغ کن؛ و اطمینان داشـته باش  آن جـا 

کـه نگاهبـان مهربـان تـو را از مردم در امان خواهد داشـت.«

پس وی ]مردم را[ به نماز جماعت فراخواند و علی را با سـخنی بس رسـا و بلند، به پیشـوایی 

مردم منصوب نمود.

نـدا درداد: »آیـا مـن ولـّی شـما نیسـتم؟« گفتنـد: »به حقیقت، چنین اسـت.« پـس فرمود: »این 

نیز ولّی دوم شـما اسـت.«

کنـد، دعـا نمـود؛ و نیـز هرکـه را از  سـپس در حـّق وی و هرکـه درخواسـت یـاری اش را اجابـت 

کـرد. کشـد، نفریـن  یـاری اش دسـت 

گویـد، نـدا داد: »ای ابوالحسـن؛ ای زینت بخـش  کـه دروغ  سـپس ]عمـر بـن خّطـاب[ بـی آن 

پیـران و جوانـان! مبـارک اسـت؛

گشتی.« تو موالی همۀ مؤمنان، از زن و مرد، 

گرد آمده اند؟ کیست؟ آیا این دو جز برای علی و در وی  خافت و وزارت از آِن 

که خدا بر ما برخوانده، ثابت و مقّرر نگشته است؟ آیا این دو در آیات استوار خداوند 
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حّجت خویش را بیاورید و سخن خود را بگویید و سخن این زن و آن مرد را وانهید!

که از راه یافتن یا فهم حّجت قاطع خداوند درمانده اید. گمراهی تان چندان است  هیهات! 

پی نامۀ شعر

دبـاء: 76/4( 
ُ
ایـن بیت هـا از قصیـدۀ پرنقـش و نـگار ابن علویـه اسـت. َحَمـوی )معجـم األ

بـر  ایـن قصیـده  دارد.  بیـت  هـزار  کـه  اسـت  را قصیـده ای شـیعی  بـن علویـه  »احمـد  گویـد: 

گفـت: ›ای مـردم بصـره!  ابوحاِتـم ِسِجْسـتانی1 عرضـه شـد ]و او را بسـیار خوشـایند افتـاد[2 و 

گشتند.‹ آغاز این قصیده چنین است: اصفهانیان بر شما چیره 
که پلک هایش پراشک، درونش اشکبار، و مردمکش بیمار است؟ چه شده است دیدگانت را 

ـی ]ص104[ آمـده اسـت: 
ّ
درمعالـم العلمـاء ابن شهرآشـوب ]ص23[ و ایضـاح اإلشـتباه عالمـه حل

کـه آن را الفّیـه و محّبـره خوانده انـد و هشـتصد و سـی و انـدی  ی را قصیـده ای نونّیـه اسـت  »و

کنـده  پرا بـه  صـورت  ایـن  قصیـده   بخشـی مهم  از  َحَمـوی .«  سـخن  پایـان  دارد ... تـا  بیـت 

ی آن را در  کتـاب مناقـب آل ابی طالـب ابن شهرآشـوب ]148/2[ آمـده و عالمـه سـماو درباب هـای 

کـه دارای 213 بیـت اسـت. سـروِر حّجت ما امین، در أعیان الّشـیعه )71/9- گـردآورده  دیوانـی 

82 ]22/3-26[( بـه نقـل از المناقـب، 211 بیـت از ایـن قصیـده را آورده اسـت.

این قصیده دربردارندۀ فضیلت های درخشان امیرالمؤمنین است که از رسول خدا؟ص؟ 

کتاب و سّنت است، نه صورت های خیالی شعری رایج. در این چکامه،  رسیده؛ و زبان 

حّجت آوری و برهان آورِی درست بر امامت وصِیّ پیامبر امین به چشم می خوَرد و آن چه 

ی، این دانشور یگانۀ ادب عرب و پیشوای نکته یاب و بینای لغت و ادیب و شاعر یکتای  و

در  شیعیان  چه  آن  بر  است  نیرومند  حّجتی  هرآینه  کرده،  برداشت  موال  واژۀ  از  بی مانند، 

گیـری دانـش پرداخـت و از  1. وی همـان سـهل بـن محّمـد، پیشـوای علـوم قـرآن و لغـت و شـعر اسـت کـه نـزد اخفـش بـه فرا
کرده انـد. در سـال  ی روایـت  یـد و برخـی دیگـر از و گروهـی دیگـر روایـت نمـود و نیـز ابن ُدَر یـد و اصمعـی و  ابوُعَبیـده و ابوز

255 درگذشـت؛ و کسـانی هـم سـال وفاتـش را جـز ایـن دانسـته اند.

2. افزودۀ درون قالب از مأخذ است.)غ.(
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داللت این واژه در نظر دارند و بر پایۀ آن، حدیث غدیر معنای والیت مطلق موالی مؤمنان 

_ صلوات اهلل علیه _ را می رساَند.

شاعر

که از جملۀ  کرانی، مشـهور به ابن اسـود، اسـت  ی ابوجعفر احمد بن علویۀ1 اصفهانی  و

کـه نامشـان در فرهنگ نامه هـا فـراوان آمـده  آن دسـته از نویسـندگان امامّیـه بـه شـمار مـی رود 

کتابی  ی  اسـت. نجاشـی )الفهرسـت ]ص88[( و ابن شهرآشـوب )معالم العلماء]ص23[( برای و

کـه نجاشـی آن را »اإلعتقـاد فـی األدعیـه«؛ و ابن شهرآشـوب »دعـاء اإلعتقـاد« خوانـده  کرده انـد   یـاد 

کتـاب، دارد. َحَمـوی )معجـم  کتاب هایـی، از جملـه ایـن  ی  کـه و و در المعالـم آمـده اسـت 

کـه ابوالحسـین احمـد بـن َسـْعد آن ها  گویـد: »او را رسـاله هایی برگزیـده اسـت  دبـاء]73/4[( 
ُ
األ

ی هشـت کتـاب در بارۀ دعا  گـردآورده اسـت. نیز و کـه دربـارۀ رسـاله ها نگاشـته  را در کتابـش 

به قلم خویش؛ و نیز رسـاله ای در بارۀ سـپیدمویی و خضاب بسـتن دارد. ابن ندیم )الفهرسـت: 

ی یاد نموده است. ص237 ]ص192[( دیوانی پنجاه برگه ای را از و

که دانشوران بزرگ امامّیه از او روایت  ابن علویه از پیشوایان حدیث و راویان سرآمد بوده 

کرده و به وی اعتماد نموده اند؛ از جمله: شیخ روایت قّمی ها، ابوجعفر محّمد بن حسن بن ولید 

قّمی )د.343( که ثقه بودنش و پرهیزش از روایت کردن از غیر ثقه روشن است و نیز می دانیم که 

از  فرد  این  می راْند.  قم  از  و  می گفت  عیب  می نمود،  روایت  ضعیف  راویان  از  که  را  کس  هر 

اعتماد  بدان ها  شیعیان  که  کرده  روایت  را  ثقفی  محّمد  بن  ابراهیم  کتاب های  ابن علویه، 

می ورزند، چنان که در مشیخة الفقیه ]ص131[ و فهرست شیخ الّطائفه طوسی ]ص6[ آمده است.

از جملـۀ آن چـه ابوجعفـر قّمـی، از ابن علویـه، از ابراهیـم بـن محّمـد ثقفی روایـت نموده، 

ی ]ص36[ آمده اسـت.  که در توضیح اإلشـتباه سـارو کلمه دو فتحه دارد و حرف یاء در آن مشـّدد اسـت؛ چنان  1. این 
کـه ایـن لقـب از  البّتـه سـخن نجاشـی بـر سـاروی اشـتباه شـده و او ابن علویـه را بـا لقـب رّحـال ضبـط نمـوده، حـال آن 
کـه از ابن علویـه روایـت نمـوده اسـت. در ]المعجـم الموّحـد: )98/1( و لغت نامـۀ دهخـدا  آِن محّمـد بـن احمـد اسـت 

)1222/3( بـا فتحـۀ عیـن و تشـدید الم آمـده اسـت.[
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ابوجعفـر طبـری  نیـز  و  )األمالـی: ص354 ]ص386[(؛  مـا، صـدوق،  کـه شـیخ  حدیثـی اسـت 

یـد بـن ارقـم، آورده انـد  )بشـارة المصطفـی: اواخـر جـزء چهـارم ]ص177[( بـا ذکـر سـنِد ابن علویـه از ز

کت  گر بـدان راه یابید، هال کـه ا کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »آیـا شـما را رهنمـود ندهـم به چیزی 

و گمراهـی نیابیـد؟« گفتنـد: »آری؛ ای رسـول خدا!« فرمـود: »همانـا امـام و ولّی شـما، علی بن 

کـه  ی را تصدیـق نماییـد  ابی طالـب اسـت؛ پـس او را یـاری نماییـد و خیرخواهـش باشـید و و

جبرئیـل مـرا بـه ایـن فرمان داده اسـت.«

ف 
َ
و از جملۀ روایتگران از وی، فقیه و شیخ و بزرِگ شیعیان، َسْعد بن عبداهلل بن ابی َخل

کـه در مجلـس بیسـتم از مجالـس شـیخ بـزرگ مـا،  اشـعری )د.301/300/299( اسـت؛ چنـان 

محّمـد بـن محّمـد بن ُنعمان مفیـد ]األمالی: ص154[ آمده اسـت.

کـه  بـن عمـران اشـعری قّمـی اسـت  بـن محّمـد  ی، حسـین  از و از جملـۀ روایتگـران  و 

ی بسـیار روایـت  یـاره از و کلینـی در الکافـی و نیـز ابن قولویـه در کامـل الّز ثقـه بـوده و ثقـة اإلسـالم 

یـاره و رجـال شـیخ طوسـی آمـده اسـت. کـه در کامـل الّز کرده انـد؛ چنـان 

کــه ابن قولویــه )کامــل  کــردۀ اشــعری از ابن علویــه، همــان اســت  از حدیث هــای روایــت 

یارت  ی پــس از غســل ز کــه و یــاره: ص186( بــا ذکــر ســند آورده و بــه امــام صــادق؟ع؟ رســانده  الّز

کــی قــرار ده ... .« می فرمــود: »بارخدایــا! آن را بــرای مــن نــور و مایــۀ پا

ی، عبداهلل بن حسین مؤّدب است که از مشایخ شیخ صدوق  و از جملۀ روایتگران از و

که در مشیخة الفقیه ]ص131[ آمده است. از جملۀ آن چه مؤّدب از  کش بوده؛ چنان  و پدر پا

با ذکر  که شیخ ما، صدوق، )األمالی: ص55 ]ص81[(  ابن علویه روایت نموده، همان است 

گر  که ا که رسول خدا فرمود: »همانا در علی ویژگی هایی است  سند از جابر بن عبداهلل آورده 

یکی از آن ها در همۀ مردم بود، در فضیلتشان همان بسنده بود.«

فرمـود: »ای  کـه  آورده  از رسـول خدا؟ص؟  بـا سـندش  )األمالـی: ص76 ]ص108[(  نیـز همـو 

علـی! تـو بـرادر و وصـّی و میراث َبـر  و جانشـین مـن در اّمتـم، خـواه در زمـان زندگـی ام وخـواه 
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پـس ازمرگـم، هسـتی. دوسـتار تـو، دوسـتار مـن؛ کینـه ورز تـو، کینـه ورز مـن؛ دشـمن تو، دشـمن 

مـن؛ و دوسـت تـو، دوسـت مـن اسـت.«

همچنیـن همـو )األمالـی: ص217 ]ص295[( بـا سـندش از طریـق ابن علویـه، از رسـول خدا 

کـه فرمـود: »ای علـی! چـون روز قیامـت شـود، تـو را بـر َمرکبـی اصیـل از جنـس  کـرده  روایـت 

کـه  کـه نـورش فرامی تابـد و چیـزی نمانـده  کـه بـر سـرت تاجـی اسـت  نـور می آورنـد، در حالـی 

چشـمان حاضـران در محشـر را بربایـد.«

کـرده  ی )األمالـی: ص351 ]ص479[( بـا سـند ابن علویـه، از رسـول خدا؟ص؟ روایـت  نیـز و

کـه بر  ورق هـای طال قـرار دارد. پس  کـه فرمـود: »همانـا حلقـۀ دِر بهشـت از یاقـوت سـرخ اسـت 

گویـد: ›یـا علـی!‹« کوبیـده شـود، بـه ترّنـم درآیـد و  چـون آن حلقـه بـر آن ورق 

 حدیث هایــی دیگــر از طریــق مــؤّدب، از ابن علویــه، در األمالــی )ص9 و 152 و 283 و 286 

گردد. و 326 و 375 و 390 ]ص21 و 179 و 381 و 385 و 440 و 503 و 522[( یافت 

کتاب  که در فهرسِت نجاشی )ص64 ]ص88[( آمده، محّمد بن احمد رّحال،  نیز چنان 

که در تهذیب األحکاِم شیخ  گونه  ی روایت نموده است. همچنین آن  اإلعتقاد فی األدعّیه را از و

طوسی )141/1 ]86/3[( در باب دعا میان رکعت ها آمده، احمد بن یعقوب اصفهانی نیز این 

گزارش  چنین  را  او  سند  ص64(  )الفهرست:  نجاشی  است.  کرده  روایت  ی  و از  را  کتاب 

می دهد: از ابن نوح، از محّمد بن علی قّمی، از محّمد بن احمد رّحال، از ابن علویه.

ی در کتاب هایی  کـه روایت هـای نقل شـده از و ابن علویـه را همیـن شـکوه و بزرگـی بـس 

دیگـر  و  مفیـد،  مجالـس  صـدوق،  امالـی  الزیـارات،  کامـل  الّتهذیـب،  الفقیـه،  یحضـره  ال  مـن  چـون 

کـه از رکن هـای کتاب هـای اصحـاب ما _ رضوان اهلل علیهم _ به شـمار  کتاب هـای هماننـد آن هـا 

ی  کـه قّمی ها به و ی، مـا را کفایت می کند  کنده انـد. ایـن نشـانه بـرای ثقـه بودن و می رونـد، پرا

کـه ایشـان با دیـدن کوچک ترین مایۀ عیب در یک فرد، شـتابان  یده انـد، حـال آن  اعتمـاد ورز

ی برمی آمدنـد. در پـی عیب جویـی و بدگویـی از و
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ابن علویـه افـزون بـر رتبـۀ اسـتادی در حدیث، از دانشـوران چیره دسـت ادب عرب نیز به 
ی را آورده و َثعاِلبـی  ی، سـیوطی )ُبغیـة الُوعـاة ]336/1[( شـرح حـال و شـمار مـی رود. از ایـن رو
)یتیمـة الّدهـر: 267/3 ]349/3[( او را از نویسـندگان و شـاعران اصفهـان بـه شـمار آورده و نیـز 

کـه  بـود  »او لغت شناسـی  گفتـه اسـت:  دبـاء: چـاپ نخسـت: 3/2 ]72/4[( 
ُ
َحَمـوی )معجـم األ

بـه آمـوزش ادبّیـات می پرداخـت و شـعر را نیکـو می سـرود.« همچنیـن شـیخ الّطائفه و دیگـر 
ی تـا امـروز، او را بـه نویسـندگی شناسـانده اند. صاحبـان فرهنگ نامه هـا پـس از و

ۀ سرایش شعر جای دارد و شعرش 
ّ
ی؛ او در رتبه های فرازین و بر قل و اّما مقام شاعری و

یافته  بلندی  و  برتری  توانمندِی چینش،  و  ُپربارِی معنا، سترگِی لفظ، نکویِی ساختار،  با 
ی در حّجت آوری، سرآمد و در نیکِی بیان مطالب و دستیابی به برهان های کوبنده  است. و
دین؟مهع؟  امامان  در بارۀ  ی  و شعر  بود.  توانا  بس  عبارات،  مقصود]حقیقِی[  به  رسیدن  و 
همچون شمشیری ُبرنده در برابر شبهه های ناصبیان و یا همانند کلنگی است که خانه های 
ی  ک را ویران می کند. قصیدۀ محّبرۀ و عنکبوتِی حقیقت پوشانی بر ضّد امامت عترت پا
که  گزارشی است  گواه همۀ  کتاب خویش ساختیم،  که بخشی از آن را شاهد سخن در این 

ابوحاِتم  که  چنان  او،  شعری  نبوغ  بر  قاطع  است  حّجتی  که  سان  همان  دادیم؛  ی  و از 

گواهی داد. که دانستید _ بدان  ِسِجْستانی _ در مطلبی 

ابن علویـه در سـال 212 زاده شـد و در سـال سـیصد و بیسـت و انـدی درگذشـت. در 

که به 98 سالگی رسیده، چنین سروده است: سال 310 
که می گذرد و پس از آن،  که از دنیا به مال و ثروت رسد، نیستی است و لّذتی  سرانجاِم آن 

پشیمانی است.
مـرگ بـرای خردمنـدان مایـۀ عبـرت اسـت و در برگرفتن توشـۀ پارسـایی از آن، برای آن ها سـود 

و بهره ای اسـت.
که جز قسـمِت نگاشـته شـده   انسـان سـخت می کوشـد تا به روزِی بیشـتر دسـت یابد؛ حال آن 

بـا قلـم تقدیـر نصیبش نخواهد شـد.
بسـا کسـی کـه چهـر ه اش در چشـم مـردم خاشـع جلـوه می کنـد؛ اّما خـدا می داند که حـال وی جز 

کـه مـردم می دانند. آن اسـت 
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گفته است: پس از رسیدن به 100 سالگی نیز 
کرد و عمرم را به دمادم آخر نزدیک نمود. زمانه پشت مرا پس از راست بودنش خم 

که در همۀ روزگار]ش[ سالم بماند؟ کیست  فرسودگی در هر اندام و بند تنم راه یافت. و 

کـه ُنَویـری )نهایـة األرب فـی فنـون األدب: 122/10( آورده و در  ی آن اسـت  از جملـۀ شـعر و

گاو اسـت: وصـف 
که صاحب  کسـی  کره اش؛ و در میان مردان خوشـا به حال  چه خوب و خوش اسـت ماسـت و 

آن باشد!
ماده گوسـاله ای اسـت بخشـنده و بابرکت و ُیمن خیز که پستان هایش لبریز از شیر است.

هرگاه او را فراخوانند و دوشنده اش قصد شیرگرفتن از او کند، پیش می آید تا شیرش را بدوشند.
هـم جـوان اسـت و هـم تربیـت شـده؛ و هرکـه در میـان جمـع از او عیـب بشـمرد، خـود، سـرزنش 

خواهد شـد.
کننده با آن از شوق و شعف به پرواز درمی آید. که بازی  گویا عروسکی است آراسته 

که نوشنده اش در ظرف، از آن لّذت می برد. گویی شیرش چکیدۀ عسل است  تو 
گـردد و نمایـان شـود، همچون عروس  کـه اسـتخوان سـینه اش از میـان بندهایـش رهـا  آن گاه 

گاوان است.
کـه َنَسـبش را بازگویـد گویـی هماننـد تپه ماهـور اسـت یـا چون ماده شـتر جوانی  و چـون خواهـد 

گـردن و کوهانش برآمده باشـد. کـه میـان 
چون خواهنده اش دو شاخ او را با دست لمس کند، با شاخ های سیمگونش به زیبایی اش می نازد.

کره اسبی بود، هرگز سوار خود را از شادی و سرور بی بهره نمی نهاد. گر او  ا

شـرح حـال ایـن شـاعر در رجـاِل نجاشـی )ص64 ]ص88[(، رجـال شـیخ الّطائفه ]ص447[، 
مـه ]ص104[، 

ّ
دبـاء )3/2 ]72/4[(، إیضـاح اإلشـتباه عال

ُ
معالـم العلمـاء )ص19 ]ص148[(، معجـم األ

ُبغیة الُوعاة )ص146 ]336/1[(، جامع األقوال، توضیح اإلشتباه ساروی ]ص36[، جامع الّرواه ]54/1[، 

جامـع المقـال طریحـی ]ص54 و 96[، هدایـة المحّدثیـن معـروف بـه تمییز المشـترکات ]ص15[، منتهی 

طیف بن ابی جامع، الّشـیعه و فنون األسـالم )ص91 ]ص109[( _ در 
ّ
المقال ]ص99[، رجال شـیخ عبدالل

کـه یـاد شـد، آمـده اسـت _ ،تنقیح المقـال )68/1(،  گونـه ای  ی بـه  یـخ وفـات و همیـن اثـر، تار
گـردد. أعیـان الّشـیعه )67/9 ]22/3[(، و حواشـی بـر نهایـة األرب فـی فنـون األدب )122/10( یافـت 
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کـه مـرا بـرای دوسـتی ورزیدنـم بـه علـی، سـرزنش می کنـی؛ برخیز و با مامـت و خواری،  ای آن 
خ روان شو! به سوی دوز

که همواره از هدایت دور  و برکنار باشی! آیا بهتریِن آدمیان را بد می گویی؟ بادا 
کـه در پیـری و نوجوانـی و ازشـیرگرفتگی و شـیرخوارگی و کودکـی، بـه پیامبـران  او همـان اسـت 

شـباهت داشت.
کنایات را به او آموخت. ح نام ها و  گاه که خداوند شر در دانش خود، همانند آدم؟ع؟ بود، آن 
کـت  کشـتی سـیر داده می شـدند را از ها کـه در  کسـانی  کـه تمـام  و نیـز هماننـد نـوح؟ع؟ بـود 

کـوه جـودی فـرود آمـد. کشـتی بـر فـراز  کـه  نجـات داد، آن هنـگام 
* * *

که چون برادرش ]محّمد؟ص؟[ او را به اسـام فراخواند، از همۀ شهرنشـینان  علی همان اسـت 
گرفت. و بادیه نشـینان در پذیرش آن پیشـی 

که از پدرش، اسماعیِل توانمند، در او وجه شباهتی هست. بر من پوشیده نمانده 
کعبه را برافراشت. که ستون استوار  گاه  اسماعیل به خلیل یاری نمود، آن 

کعبه را از بت ها پیراستند. که همراه هم  کرد، آن دم  و وصّی نیز حبیب خدا را یاری 
کعبه برَکَند. که بت های ایسـتاده یا زانوزده را از باالی  گیرد  او خواسـت تا پیامبر را بر دوش 

که چیزی نمانده بود زیر آن بار تا شود. کرد  اّما سنگینِی بار نبوت چنان شانه اش را خم 
کـه همتـای رسول خداسـت، بـر شـانۀ پیامبـر فـراز شـد؛ و چـه فـراز شـدن  پـس او، یعنـی علـی 

شکوهمندی!
کامًا دور ساخت. کعبه زدود و پلیدی ها را از آن  پس بت ها را از پشت بام 

گیرد، آن را دوردست نمی یافت. گر وصّی می خواست ستارگان را در دست  در آن حال، ا
که بر پشت پیامبر فراز شده باشد؟ کسی را می شناسید  آیا جز علی و فرزندش 

* * *
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کـــه ابهـــام و پیچیدگـــی  ماجـــرای وی زیـــر درختـــان سایه گســـتر غدیـــر خـــم چیـــزی نیســـت 

داشته باشد.

گرانمایـهٔ نفیـس ]=ثقلیـن[ حّجتـی اسـت ]کافـی[ و مـن از هـر  سـفارش پیامبـر در بـارۀ آن دو 

بی نیـازم. آن  جـز  حّجتـی 

کم مقدار نبود؛ که در آن جا ناشناخته و  کرد  مرتضی را در جایگاه ]و میان جمعی[ منصوب 

که تاریکی و ظلمت را می شکافد. به عنوان راهنمایی برپا همچون بدر تمام 

کـه مـن بـر وی والیـت دارم.« و ایـن سـخن را بسـی آشـکارا   فرمـود: »ایـن مـوالی هـر کـس اسـت 

کرد. و با صدایی بلند بیان 

کـه بـا او  کسـی  کـن و بـا  و ادامـه داد: »پـروردگارا! دوسـتار و یـاور وصـّی را دوسـت بـدار و یـاوری 

کـن!« دشـمنی نمایـد، دشـمنی 

کنـد، خـواه پیشـوای مـردم باشـد و خـواه  کـه بـر او سرکشـی  کـس اسـت  ایـن نفریـن شـامل هـر 

یکـی از ایشـان.

که یهودی بمیرد یا مسیحی. هرکه علی را دشمن بدارد، تفاوت ندارد 

کـه خداونـد را همـواره درحـال نیایـش و زهـد، عبـادت  کسـی اسـت  هرکـس او را بینـد، هماننـد 

کرده اسـت.

چون برای پیامبر مرغی بریان هدیه آوردند، او از خدا  خواسته ای داشت.

کـــه بیـــش از همـــۀ مـــردم،  کســـی را نـــزد وی فرســـتد  کـــه شـــتابان   خواســـته اش ایـــن بـــود 

دوستش می دارد.

کـه ]سرشـار از معرفـت حـق و[ خدایـی بـود، خواسـت بـه  کوبیـد و در حالـی  گاه وصـّی در را  نـا

پیامبـر سـام دهـد.

ج نبود. َاَنس بارها او را از وارد شدن بازداشت؛ زیرا علی از مردم خزر

و افتخـاری بازمانـده بـرای خزرجیـان بـه حسـاب نمی آمـد ]و َاَنـس می خواسـت ایـن افتخـار 

از آِن قـوم خـودش باشـد[؛ اّمـا خداونـد رحمـان تنهـا می خواسـت ایـن افتخـار نصیـب امـام مـا، 

گـردد. فرزنـد ابوطالـب، 

کـه بازدارنـدۀ علـی می شـد، بـه پیسـی مبتـا نمـود و ایـن فضیلـت را بـه سـروری  پـس َاَنـس را 

نیکوخصـال عطـا فرمـود.

این قصیده 160 بیت دارد.
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پی نامۀ شعر

در  کنده  پرا صورت  به  که  است  شعر  گرانبهای  و  ک  تابنا نمونه های  از  قصیده  این 

کتاب ها یافت می گردد. ما به نسخه ای از آن در 160 بیت همراه با شرح آن ها دست یافته ایم 

که او در یک یا دو یا  که با حدیث های دربردارندۀ مفاد هر فضیلت برای امیرالمؤمنین؟ع؟ 

که با مذهب و اعتقاد  گشته؛ اّما در این نسخه بیت هایی راه یافته  چند بیت آورده، همراه 

ع سازگار نیست و یکی از مخالفان او، آن ها را در آن درون نموده و توضیح متناسب با  مفّجَ

معنای آن بیت ها را در شرح وارد کرده است؛ چنان که در بارۀ بزرِگ بطحا، ابوطالب؟ع؟ پدر 

که هیچ یک از شیعیان  موالی ما امیرالمؤمنین؟ع؟، و نیز پدِر ابراهیم خلیل سخنی آورده 

که از مردان بزرگ و از دانشوران و شاعران بینادِل  ع  چنان سخنی نگوید، چه رسد به مفّجَ

شیعه است. من بر این باورم که اصل این شرح نیز از خوِد شاعر است و گمان دارم که گفتار 

شیخ الّطائفه طوسی )الفهرست ]ص150[(؛ مرزبانی در المؤتلف و المختلف؛ و َحَموی در معجم 

کتاب  گفته اند: »و  ی،  کتاب های و که در شمارش  دباء به همین شرح اشاره دارد، آن جا 
ُ
األ

قصیده ای هم در بارۀ اهل بیت دارد.«

دباء: 191/17( در آغاز شرح 
ُ
این قصیده به نام »َاشباه« خوانده می شود. َحَموی )معجم األ

ستوده  را  علی  آن،  در  و  نامیده  اشباه  را  آن  که  است  قصیده ای  را  »او  گوید:  ع  مفّجَ حال 

گفته است: »او را قصیده ای است با عنوان ذات األشباه؛ و آن  است.« همو )همان: ص200( 

که عبدالّرّزاق، از َمْعَمر، از  که شاعر در آن، روایتی را قصد نموده  را از این رو چنین نامیده اند 

از  محفلی  در  که  کرده  نقل  رسول خدا؟ص؟  از  ابوهریره،  از  ب،  ُمَسِیّ بن  سعید  از  ُزْهری، 

گر خواهید بنگرید به آدم در دانشش، نوح در عزمش، ابراهیم در خلق و  اصحابش فرمود: ›ا

خوَیش، موسی در مناجاتش، عیسی در سّنتش1، و محّمد در سیرۀ نیکو و بردباری اش؛ پس 

را  ابی طالب؟ع؟  بن  علی  و  کشیدند  گردن  مردم  آن گاه،  می آید.‹  که  بنگرید  فرد  این  به 

1. در اصل مأخذ چنین است: »در سّنش.«
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بسیار  افتخار  مایه های  آن،  در  و  آورده  خویش  قصیدۀ  در  را  خبر  این  ع  مفّجَ پس  دیدند. 

کرده است. است؛ نخست: ... .« آن گاه، یاقوت 18 بیت از این قصیده را ذکر 

شباه
َ
حدیث ا

یـخ ابن بشـران آورده، مـورد اّتفـاق  دبـاء بـه نقـل از تار
ُ
کـه َحَمـوی در معجـم األ ایـن حدیـث 

یـم: کنـون آن هـا را می آور کـه ا کـه لفظ هـای مختلـف دارد  شـیعه و سـّنی اسـت؛ جـز ایـن 

1. پیشـوای حنبلیـان، احمـد، از عبدالـّرّزاق، بـا همـان سـند یاد شـده، با ذکر سـند آورده 

کـه خواهـد بنگـرد بـه آدم در دانشـش، بـه نـوح در فهمـش، بـه ابراهیـم در خلـق   اسـت: »هـر 

کامل بودنش؛  و خوَیش، به موسـی در مناجاتش، به عیسـی در سـّنتش، و به محّمد در تاّم و 

کشـیدند و علـی بـن ابی طالـب را  گـردن  کـه می آیـد. آن گاه، مـردم  پـس بنگـرد بـه ایـن مـرد 

کـوه بـه زیـر می آیـد.« گویـا از سراشـیبی فـرو می شـود و از  کـه پیش می آیـد،  دیدنـد 

2. ابوبکر احمد بن حسین بیهقی )د.458( در فضائل الّصحابه با ذکر سند آورده است: 

کـه خواهـد بنگـرد بـه آدم در دانشـش، بـه نـوح در تقوایـش، بـه ابراهیـم در بردبـاری اش، به  »هـر 

موسـی در ]عظمت و[ هیبتش، و به عیسـی در عبادتش؛ پس بنگرد به علی بن ابی طالب.«

3. حافـظ احمـد بـن محّمـد عاِصمـی در زیـن الفتـی فـی شـرح سـورة هـل أتـی بـا ذکـر سـند از 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمود:  طریـق حافـظ عبیـداهلل بـن موسـی َعْبسـی، از ابوحمـراء آورده اسـت 

کـه خواهـد بنگـرد بـه آدم در دانشـش، به نـوح در فهمش، به ابراهیـم در بردباری اش، و به  »هـر 

موسی در سرسختی اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی طالب.«

کـه در آن، افـزوده  نیـز همـو  بـا سـند دیگـر از طریـق حافـظ َعْبسـی، ایـن روایـت را آورده 

شـده اسـت: »و بـه یحیـی بـن زکرّیـا در پارسـایی اش.«

کوتاه تـر از آن چـه یـاد شـد، ایـن خبـر را آورده و  ی بـا سـند سـوم و بـا لفظـی  همچنیـن و

گفتـه اسـت: سـپس 

ِگِل  ی، بــه ده چیــز بــود؛ نخســت: آفرینــش و  »اّمــا آدم؟ع؟ : هماننــدی میــان مرتضــی و و
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 ]آن[؛ دوم: درنــگ ]در دنیــا[ و مــّدت ]حیــات[؛ ســوم: همــراه و همســر؛ چهــارم: تعییــن همســر 

و بهــره بخشــیدن از خلعت هــای بهشــتی؛ پنجــم: دانــش و حکمت؛ ششــم: فهم و تیزهوشــی؛ 

هفتــم: حکمرانــی و خالفــت؛ هشــتم: دشــمنان و مخالفــت؛ نهــم: وفــات1 و وصّیــت؛ دهــم: 

فرزنــدان و عتــرت.«

گفتـه اسـت: »و هماننـدی  کـرده و  گسـتردگی بیـان  آن گاه، وجـِه ایـن همانندی هـا را بـه 

کافـران[؛ سـوم:  ]بـر  نفریـن  بـود: نخسـت: فهـم؛ دوم:  نـوح، در هشـت چیـز  و  میـان مرتضـی 

اجابـت نفریـن ]از سـوی خـدا[؛ چهـارم: کشـتی؛ پنجـم: برکت؛ ششـم: درود و سـالم خـدا بر او 

ک ساختن ]دشمنان خدا و منحرفان[.« در میان همۀ جهانیان؛ هفتم: شکر؛ هشتم: هال

گفته است: »و همانندی  کرده و  آن گاه، وجه همانندی در این همه را به تفصیل بیان 

گفته ها   میان مرتضی و ابراهیم خلیل، در هشت چیز بود: نخست: وفا ]و صفا با خداوند در 

و نذرها[؛ دوم: نگاه داشته شدن ]از سوختن در آتش[؛ سوم: مناظره با پدرش و قومش؛ چهارم: 

که ریشه های  کردن بت ها به دست خویش؛ پنجم: مژده دادن خداوند، او را به دو پسر  نابود 

نسب های پیامبران؟مهع؟ هستند؛ ششم: نیک کردار بودن برخی از نسلش و ستم پیشه بودن 

برخی دیگر؛ هفتم: مبتال ساختن خدای تعالی، او را در جان و فرزند و مالش؛ هشتم: نام نهادن 

خداوند، او را به اسِم خلیل، تا آن جا که هیچ کس را بر او برنگزید.«

گفته است: »و همانندی  کرده و  گستردگی بیان  آن گاه، وجه همانندی در این ها را به 

کودکـی؛  میـان مرتضـی و یوسـف صّدیـق در هشـت چیـز بـود: نخسـت: دانـش و حکمـت در 

گردآمـدن  ی؛ سـوم: پیمان شـکنی آنـان در حـّق او؛ چهـارم:  یـدن بـرادران بـه و دوم: حسـد ورز

گفته هـا و خواب هـا؛  بـه تأویـل  گاهـی  ی در بزرگسـالی؛ پنجـم: آ بـرای و دانـش و حکمرانـی 

یـدن به آنان در هنـگام قدرت یافتن  ششـم: کرامـت و درگذشـتن از برادرانـش؛ هفتـم: عفـو ورز

بـر ایشـان؛ هشـتم: از دیـاری بـه دیاری شـدن.«

گویا اشتباه چاپی است. )ن.( که  1. در متن »وفاء« آمده 
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مرتضی  میان  همانندی  »و  است:  گفته  آن ها،  در  همانندی  وجه  بیان  از  پس   آن گاه، 

و موسای کلیم؟ع؟ در هشت چیز بود: نخست: سختی و صالبت؛ دوم: حّجت آوری و دعوت؛ 

گشاده دلی و داشتن سینۀ باز؛ پنجم: برادری و خویشاوندی؛  سوم: عصا و نیرومندی؛ چهارم: 

ششم: دوستی و محّبت؛ هفتم: آزار و بال؛ هشتم: میراث بردن حکمرانی و حکومت.«

مرتضی  میان  همانندی  »و  است:  آورده  و  بازگفته  را  آن ها  در  همانندی  وجه  آن گاه، 

و داوود، در هشت چیز بود: نخست: دانش و حکمت؛ دوم: برتری بر برادرانش در کودکی؛ سوم: 

میراث  و  طالوت  سوی  از  خیانت1  و  نارو  چهارم:  جالوت؛  کشتن  و  دلیران[  ]با  هماوردی 

کردن آهن برای او؛ ششم: تسبیح  بخشیدن خداوند، حکومت طالوت را به وی؛ پنجم: نرم 

گفتن جمادات همراه وی؛ هفتم: فرزند صالح؛ هشتم: سخن قاطع و نهایی.«

گفته اسـت: »و همانندی میان مرتضی  آن گاه، وجه همانندی در این ها را بیان نموده و 
و سـلیمان در هشـت چیـز بـود: نخسـت: آزمـون و ابتـال در شـخص خـود؛ دوم: افکنـدن پیکـر 
بی جـان بـر تختـش؛ تلقیـن نمـودن خداونـد، او را در کودکـی اش به آن چه با آن، سـزاوار خالفت 
کـردن هـوا و بـاد  شـد؛ چهـارم: بازگردانـدن خورشـید پـس از غـروب، بـرای وی؛ پنجـم: مسـّخر 
گاهـی از زبان پرنـدگان و چیزهای بی  جان  بـرای او؛ ششـم: تسـخیر نمـودن جـن برایـش؛ هفتم: آ

)=جمـادات( و سـخن گفتنـش بـا آنـان؛ هشـتم: آمـرزش و برداشـته شـدن حسـاب از وی.«

و  مرتضـی  میـان  هماننـدی  »و  اسـت:  گفتـه  و  نمـوده  بیـان  را  هماننـدی  وجـه  آن گاه، 

اّیـوب در هشـت چیـز بـود: نخسـت: بالهـا در جسـمش؛ دوم: بالهـا در فرزندانش؛ سـوم: بالها 

ی؛ ششـم: شـاد شـدن  یدن همگان بر و در مالـش؛ چهـارم: بردبـاری بـر سـختی ها؛ پنجم: شـور

دشـمنان ]از بالهایـش[؛ هفتـم: دعـا نـزد خـدای تعالـی در خـالل همـۀ ایـن ابتالهـا، بـدون 

یـدن؛ هشـتم: وفـا بـه نـذر و پرهیـز از شکسـتن نـذر و سـوگند.« سسـتی ورز

آن گاه، وجـه هماننـدی در این هـا را ذکـر کـرده و گفته اسـت: »و همانندی میان مرتضی 

گنـاه[  ی در پرهیـز از   و یحیـی بـن زکرّیـا در هشـت چیـز بـود: نخسـت: حفاظـت ]خداونـد از و

1. در متن »َقدر« آمده، ولی »َغدر« درست است. )ن.(
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و عصمـت؛ دوم: کتـاب و حکمـت؛ سـوم: سـالم و درود؛ چهـارم: نیکی بـه پدر و مادر؛ پنجم: 

کشـته شـدن و شـهادت به خاطر زنی فسـادانگیز؛ ششـم: خشـم و انتقام سـتانی خدای تعالی 

یـدن؛ هشـتم: نبـودن همنام و هماننـدی1 برای  ی؛ هفتـم: تـرس و مراقبـت ورز بـه سـبب قتـل و

ی در نام گـذاری اش.« و

اســت:  آورده  و  گفتــه  ســخن  گســتردگی  بــه  این هــا،  در  هماننــدی  در بــارۀ  آن گاه، 

یــدن بــه  »و هماننــدی میــان مرتضــی و عیســی در هشــت چیــز بــود: نخســت: اعتــراف ورز

کودکــی، پیــش از رســیدن بــه ســّن  کتــاب در زمــان  گاهــی بــه  خداونــد بــزرگ بلندمرتبــه؛ دوم: آ

کــت یافتــن دو فرقــۀ گمراه  مــردان؛ ســوم: بهــره وری از دانــش نــگارش و ســخنوری؛ چهــارم: هال

کرامــت و بخشــش؛ هفتــم: خبــر  ی؛ پنجــم: پارســایی در دنیــا؛ ششــم:  در مــورد ]شــناخت[ و

کارآمدی.« دادن از رخدادهای آینده؛ هشتم: 

آن گاه، وجه همانندی در این ها را تبیین نموده است.

کـه در آن، نشـانه های دانـش  کتاب هـای اهـل سـّنت اسـت  گرانبهاتریـن  کتـاب از  ایـن 

گرانقـدری، بـه نشـر  و نبـوغ بـه چشـم می خـوَرد؛ اّمـا اینـان بـه جـای انتشـار دادن چنیـن آثـار 

کم مایه و آمیخته به باطل پرداخته اند. سخنان 

)ص49  المناقـب  در  سـند  ذکـر  بـا  )د.568(  مالکـی  خوارزمـی  الخطبـای  اخطـب   .4

کـه  آورده اسـت: »هـر  را  ایـن روایـت  ایـن لفـظ،  بـا  ابوحمـراء،  از  از طریـق بیهقـی،  ]ص83[( 

 خواهـد بنگـرد بـه آدم در دانشـش، بـه نـوح در فهمـش، بـه یحیـی بـن زکرّیـا در پارسـایی اش، 

و به موسی بن عمران در سرسختی اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی طالب.«

یـه، از حـارث اعـور، پرچم دار  همـو )همـان: ص39 ]ص88[( بـا ذکـر سـند از طریـق ابن  َمْرَدَو

کـه پیامبـر؟ص؟ در جمعـی از اصحابش  علـی بـن ابی طالـب، آورده اسـت: »بـه مـا خبـر رسـیده 

در  را  ابراهیـم  و  فهمـش،  در  را  نـوح  دانشـش،  در  را  آدم  می نمایانـم  شـما  ›بـه  فرمـود:  و  بـود 

گرفت. )ن.( که »نظیر« درست است و ترجمه بر این مبنا صورت  1. در متن به سهو، »نظر« آمده 
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کـه علـی؟ع؟ نمایـان گشـت. ابوبکـر گفـت: ›ای رسـول خدا! آیا  حکمتـش.‹ دیـری نگذشـت 

قیـاس نمـودی مـردی را بـا سـه تـن از رسـوالن؟ آفریـن بـر این مـرد! او کیسـت ای رسـول خدا؟‹ 

گفـت: ›خـدا و رسـولش داناترنـد.‹ فرمـود: ›او  پیامبـر فرمـود:›ای ابوبکـر! آیـا او را نشناسـی؟‹ 

تـو!  بـر  بـاد  آفریـن  ابوالحسـن!  ›ای  گفـت:  ابوبکـر  بـن ابی طالـب، اسـت.‹   ابوالحسـن، علـی 

کجا همانند تو یافت شود، ای ابوالحسن؟‹« و 

بـا ایـن لفـظ آورده اسـت: »هـر  بـا ذکـر سـند، آن خبـر را  همـو )همـان: ص245 ]ص310[( 

کـه خواهـد بنگـرد بـه آدم در دانشـش، بـه موسـی در اسـتواری و سـختی اش، و بـه عیسـی در 

ی یاد  پارسـایی اش؛ پـس بنگـرد بـه ایـن فـرد کـه می آیـد! پـس آن گاه، علـی آمـد.« و سـپس از و
نمـوده اسـت.1

کمال الّدیــن محّمــد بــن َطلحــۀ شــافعی )د.652( ایــن خبــر را در مطالــب  5. ابوســالم 

کتــاب فضائــل الّصحابــه تألیــف بیهقــی، بــا ایــن لفــظ آورده اســت:  الّســؤول ]ص22[ بــه نقــل از 

»هرکــه خواهــد بنگــرد بــه آدم در دانشــش، بــه نــوح در تقوایــش، بــه ابراهیــم در بردبــاری اش، بــه 

موســی در هیبتــش، و بــه عیســی در عبادتــش؛ پــس بنگــرد بــه علــی بــن ابی طالــب.« ســپس 

گفته است:

»پـس پیامبـر؟ص؟ بـا ایـن حدیـث، بـرای علـی، ایـن چیزها را اثبات نموده اسـت: دانشـی 

ابراهیـم،  بردبـاری  همچـون  بردبـاری ای  نـوح،  تقـوای  هماننـد  تقوایـی  آدم،  دانـش  هماننـد 

هیبتـی بـه سـان هیبـت موسـی، و عبادتـی همگون عبادت عیسـی. و در این، تصریح اسـت 

ی چنـدان بـه اوِج  بـه دانـش و تقـوا و بردبـاری و هیبـت و عبـادت علـی؛ و ایـن صفت هـا در و

ایـن  در  برشـمرده  افتخـاراِت  و  شـده  یـاد  صفت هـای  بـه  را  آن  پیامبـر  کـه  رسـیده  بلنـدی 

کرده است.« پیامبراِن دارای رسالت همانند 

آورده است:  )شرح نهج البالغه: 236/2 ]220/7[(  ابی الحدید )د.655(  6. عّزالّدین بن 

1. جمله اخیر در چاپ اول کتاب )چاپ نجف( دیده نمی شود. به نظر می رسد افزوده سهوی چاپ های بعد باشد. )ن.(
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»محّدثان از رسول خدا؟ص؟ روایت نموده اند که فرمود: ›هر که خواهد بنگرد به نوح در عّزتش، 

به موسی در دانشش، و به عیسی در پارسایی اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی طالب.‹«

همو )همان: 449/2 ]168/9[( از طریق احمد و بیهقی به نقل از مسـند احمد و صحیح 

کـه خواهـد بنگـرد بـه نـوح در عزمـش، بـه  بیهقـی، آن خبـر را بـا ایـن لفـظ آورده اسـت: »هـر 

در  بـه عیسـی  و  تیزهوشـی اش،  در  بـه موسـی  بردبـاری اش،  در  ابراهیـم  بـه  دانشـش،  در  آدم 

پارسـایی اش؛ پـس بنگـرد بـه علـی بـن ابی طالـب.«

7. حافظ ابوعبداهلل گنجی شافعی )د.658( )کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب؟ع؟: 

که رسول خدا؟ص؟ در میان  ص45 ]ص122[( با ذکر سند از ابن عّباس، آورده است: »در حالی 

افتاد،  او  به  بود، علی؟ع؟ فرارسید. چون چشم رسول خدا؟ص؟  از اصحابش نشسته  جمعی 

که بنگرد به آدم در دانشش، به نوح در حکمتش، و به ابراهیم در  که از شما خواهد  فرمود: ›هر 

بردباری اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی طالب.‹«

کـه همانندسـازی علـی به آدم در دانشـش، از این رو اسـت که  گویـد: »گویـم  ی  سـپس و

کـه خـود فرمـوده اسـت: ›و همـۀ نام هـا را بـه  خداونـد صفـت هـر چیـز  را بـه آدم آموخـت، چنـان 

کـه علـی را در بـارۀ آن  آدم آموخـت.‹ ]بقـره/31[ پـس هیـچ چیـز  و رخـدادی نیسـت، مگـر ایـن 

یافـت معنـای آن دارای فهـم اسـت. نیـز ایـن که علـی را در حکمت _ و  دانشـی هسـت و در در

در روایتـی: در حکـم؛ و شـاید همیـن نیـز درسـت تر باشـد _ بـه نـوح هماننـد نمـوده، از آن رو 

اسـت کـه علـی بـر کافـران سـختگیر و به مؤمنان مهـرورز بود، چنان که خـدای تعالی در قرآن، 

کـه بـا اوینـد، بـر  کسـانی  بـا ایـن سـخن او را وصـف نمـوده اسـت: ›محّمـد؟ص؟ فرسـتادۀ خـدا اسـت و 

کافـران سرسـخت و در میـان خـود مهرباننـد.‹ ]فتـح/29[ و نیـز بـا ایـن سـخن، از سـختگیری نـوح بـر 

]نـوح/26[  مگـذار.‹  زمیـن  بـر   را  کافـران  ایـن  از  کـس  هیـچ  ›پـروردگارا!  اسـت:  داده  گـزارش  کافـران 

همچنیـن او را در بردبـاری بـه ابراهیـم خلیـل الّرحمـان تشـبیه نمـوده؛ همان سـان که خداوند 

کـرده اسـت:›همانا ابراهیـم بسـیار آه  کننـده ]از تـرس خدا[ و بردبار اسـت.‹  ی را بـا ایـن سـخن وصـف  و

ی دارای خلق و خوی پیامبران و ویژگی های ایشان بود.« ]توبه/114[ پس و
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ِضره: 218/2 ]172/3[( آن  8. حافـظ ابوالعّبـاس محّب الّدیـن طبری )د.694( )الّریاض الّنَ

کـه خواهـد بنگـرد بـه آدم در دانشـش، بـه نـوح در  کـرده اسـت: »هـر  خبـر را بـا ایـن لفـظ روایـت 

فهمـش، بـه ابراهیـم در بردبـاری اش، بـه یحیـی بـن زکرّیـا در پارسـایی اش، و بـه موسـی بـن 

ینـی  ی، ایـن را قزو گفتـۀ و عمـران در سرسـختی اش؛ پـس بنگـرد بـه علـی بـن ابی طالـب.« بـه 

کمی با ذکر سند آورده است. حا

کـرده اسـت: »هر کـه خواهد  ی از ابن عّبـاس، ایـن روایـت را بـا ذکـر سـند چنیـن یـاد  نیـز  و

بنگـرد بـه ابراهیـم در بردبـاری اش، بـه نـوح در حکمـش، و بـه یوسـف در زیبایـی اش؛ پـس بـه 

ی، ایـن را مـال )وسـیلة المتعبدیـن ]5/ق168/2[( بـا ذکر  علـی بـن ابی طالـب بنگـرد.« بـه گفتـۀ و

سـند آورده است.

کـم  وئـی )د.722( ایـن روایـت را بـا چنـد سـند از طریق هـای حا 9. شـیخ اإلسـالم حّمُ

نیشـابوری و ابوبکـر بیهقـی، بـا لفـظ یـاد شـدۀ محّب الّدیـن طبـری و نیـز لفظـی نزدیـک بـه آن، 

ْمَطین ]170/1[ آورده است. در َفرائُد الّسَ

10. قاضـی َعُضدالّدیـن ِایجـی شـافعی )د.756( آن را در المواقـف )276/3 ]ص410[( بـا 

کـه خواهـد بنگـرد بـه آدم در دانشـش، بـه نـوح در تقوایـش،  کـرده اسـت: »هـر  ایـن لفـظ روایـت 

بـه ابراهیـم در بردبـاری اش، بـه موسـی در ]عظمـت و[ هیبتش، و به عیسـی در عبادتش؛ پس 

بنگـرد بـه علـی بـن ابی طالب.«

11. تفتازانـی شـافعی )د.792( )شـرح المقاصـد: 299/2 ]296/5[( آن را بـا لفـظ یـاد شـدۀ 

قاضـی ِایجـی آورده اسـت.

12. ابن  َصّبـاغ مالکـی )د.855( )الفصـول المهّمـه: ص21 ]ص120[( آن را بـه نقـل از فضائـل 

الّصحابـه تألیـف بیهقـی، بـا همـان لفظ یاد شـده آورده اسـت.

بـا  را در شـرح عینّیـۀ عبدالباقـی عمـری )ص27(  آلوسـی )د.1270( آن  13. سـّید محمـود 

کـرده اسـت. روایـت  بیهقـی،  لفـظ  همـان 
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کـه خواهـد  گویـد: »پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›هـر  ـوری )ُنْزَهـُة الَمجاِلـس: 240/2 ]207/2[( 
ُ

14. َصّف

در  موسـی  بـه  بردبـاری اش،  در  ابراهیـم  بـه  فهمـش،  در  نـوح  بـه  دانشـش،  در  آدم  بـه  بنگـرد 

پارسـایی اش، و بـه محّمـد در زیبایـی اش؛ پس بنگرد به علی بـن ابی طالب.‹ این را ابن جوزی 

یـاد نمـوده و در حدیـث دیگـر، رازی )التفسـیر الکبیـر ]81/8[( چنیـن آورده اسـت: ›هر که خواهد 

بنگـرد بـه آدم در دانشـش، بـه نـوح در فرمانبـری اش، به ابراهیم در دوسـتی خالصش، به موسـی 

در عظمـت و هیبتـش، و بـه عیسـی در برگزیدگـی اش؛ پـس بنگـرد بـه علـی بـن ابی طالـب.‹«

15. سّید احمد قادین خانی )هدایة المرتاب: ص146( آن را با لفظ بیهقی آورده است.

شاعر
ع است  کاتب نحوی بصری، ملّقب به مفّجَ وی ابوعبداهلل محّمد بن احمد بن عبداهلل1 

که از مردان یگانۀ دانش و حدیث، و واسطة الِعقد2 میان پیشوایان لغت و ادب، و شاه بیِت 

را به نیکویِی عقیده، درستِی مذهب، و  او  که  بزرگان امامّیه است  زرگران شعر، و در شمار 

گرایش وی به امامان اهل بیت؟مهع؟بوده و در شعر  استوارِی اندیشه ستوده اند و همۀ تمایل و 

گواری که بدیشان رسیده، اندوه  خویش، آنان را فراوان ستوده و بر مصیبت ها و پیشامدهای نا

ع  که لقب های زشت می دهند، او را مفّجَ که دشمنانش  خورده و همواره چنین بوده، چندان 

)= اندوه زده( لقب دادند. خود وی با این سخن، به همین مطلب اشاره می کند:
انـدوه،  کـه مـن از شـّدت  ـع می خواننـد، بـه هسـتی ام سـوگند  گـر مـرا بـرای عیب جویـی مفّجَ ا

هسـتم! فاجعـه زده 

ی شـد؛ چنان  سـپس بـه همیـن سـبب ایـن عنـوان، حّتـی در میـان دوسـتارانش، لقب و

گفته انـد. نیـز مرزبانـی )معجـم الّشـعراء: ص464 ]ص430[( ایـن لقـب را بـه  کـه نجاشـی و عالمـه 

کـه یاد شـد. گویـا مقصـودش همیـن بیـت اسـت  ی دانسـته و  سـبب بیتـی از خـود و

دباء، عبیداهلل آمده است.
ُ
1. در معجم األ

2. »واسـطة الِعقـد« بـه گوهـر درشـت و نفیـس میانـۀ گـردن بنـد گفتـه می شـود و بـا همیـن لفـظ در متـون کهن فارسـی به کار 
رفته اسـت. )ن.(
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دبـاء َحَمـوی ]202/17[ و الوافـی بالوفیاِت صفـدی ]130/1[ 
ُ
در معجـم الّشـعراء مرزبانـی و معجـم األ

کـه  کـرده  ـع شـعِر فـراوان می سـروده و ابن ندیـم ]الفهرسـت: ص193[ یـاد  کـه مفّجَ تصریـح گشـته 

شـعر او در صد برگه نگاشـته شـده اسـت. سـخن نجاشـی ]رجال النجاشـی: ص374[ و عالمه 

گفته انـد او را در بـارۀ  کـه  کیدگـر همیـن مطلـب اسـت  ]خالصـة األقـوال فـی معرفـة الّرجـال: 160[ تأ

ی گفته شـده  اهـل بیـت؟مهع؟ شـعِر بسـیار بـوده اسـت. بـه همیـن سـبب اسـت کـه در وصف و

هـب ]342/4[ آمده _
ّ

کـه در ُمروج الذ  کـه نویسـنده ای شـاعر و بینـا بـه واژه هـای کمیاب _ چنان 

 و از لغت شناسان و ادیبان برجسته بوده است.

ی شـاعر و ادیـب بصـره بـود و در مسـجد ]جامـِع[   گفتـه اسـت: »و ابومحّمـد بـن بشـران1 

لغـت  و  شـعر  او  بـر  و  می نوشـتند  کـرده،  روایـت  ]نکته هـا[  او  از  و  داشـت  مجلـس   بصـره 

روایتگـر  کفانـی،  ا ابوعبـداهلل  و  زبانـزد  شـعرش  می خواندنـد.  را  نگاشـته ها[  ]و  تصنیفـات  و 

ی را برای من نگاشـته  شـعرش بود. همو  به خّط خویش، نمونه هایی بسـیار از شـعر نمکین و

اسـت؛ و البّتـه شـعر او فـراوان و نیکـو اسـت. او در بـارۀ گروهـی از بـزرگان اهـواز، مدح سـروده  ها 

و هجـو سـروده  های بسـیار دارد. نیـز قصیـده ای در بـارۀ ابوعبـداهلل بن درسـتویه دارد که در آن، 

گفتـه اسـت: کـه هنـوز زنـده بـوده، و او را ›روغـن آجـر‹ لقـب داده و  گفتـه، حـال آن  ی را رثـا  و
کوه هایش همچنان برقرارند! روغن آجر درگذشت؛ پس زمین سرسبز گشت و 

کـرده اسـت. او نـزد پـدر مـن فـراوان رفـت  وی در ایـن قصیـده، بسـیاری چیزهـا را وصـف 

و آمـد داشـت و دیرزمانـی نـزد وی می ماْنـد. مـن در زمـان کودکـی ام در اهـواز، او را نـزد پـدر دیـده 

بـودم. نیـز وی بـا پـدرم مکاتباتـی داشـته و او را بسـیار سـتوده و مـن آن ها را گـردآورده بـودم؛ اّما در 

کـه روزنامه هـا )= دفتـر ثبـت رویدادهـای روزانـه( غـارت  روزگاِر درآمـدِن ابن ابی لیلـی بـه اهـواز 

گوید: شد، همۀ آن ها از میان رفت. از جملۀ آن ها، قصیده ای بود به خّط خود وی که در آن، 

›آری؛ موالیـم عبدالمجیـد  کیسـت؟‹ پاسـخ دهـد:  ›موالیـت  گوینـد:  گـر بـه بخشـش و جـود  ا

ُمِغیـرة بـن بشـران اسـت.‹

کرده و ما آن را با تلخیص آورده ایم. گزارش  دباء از تاریخ وی 
ُ
1.این را َحَموی در معجم األ
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از یک قصیدۀ دیگرش نیز چنین در خاطر دارم:
کـه روزگارم مـرا درهـم شکسـته  گاه  گشـودی ]و مـرا توانمنـد سـاختی[، آن  کـه دسـتم را  ای آن 

گشـته بـودم. بـود و در دیـارم دورافتـاده و مطـرود 

مرا از مردمی نجات دادی که در دینشان کشتن ادیبی که دانشش آشکار شده باشد، روا است.«

ی  و میـان  نیـز  گرفـت.  فرا دانـش  دیگـران  و  او  از  و  بـود  کـرده  درک  را  ثعلـب  ـع   مفّجَ

صفـدی  و  )الفهرسـت ]ص91[(؛  ابن ندیـم  کـه  چنـان  داد؛  رخ  متقابـل  هجوگویـی  یـد  ابن ُدَر و 

هـب 
ّ

الذ ُمـروج  در  چـه  آن  می کنـد  تأییـد  را  سـخن  ایـن  آورده انـد.   )]129/1[ بالوفیـات  )الوافـی 

اّمـا  یـد در رقابـت و تضـاد بـود.  بـا ابن ُدَر کـه  ـع مصاحـِب باهلـی مصـری بـود  کـه مفّجَ آمـده 

یـد همنشـین بـوده و در تألیـف  ـع بـا ابن ُدَر کـه مفّجَ  َثعاِلبـی )یتیمةالّدهـر ]424/2[( یـاد نمـوده 

ـع در دو زمـان متفـاوت بـا آن  ی بـه شـمار می آمـده اسـت. شـاید هـم مفّجَ و امـالء، جانشـین و

کـه هـم روزگار بودنـد، همنشـین بـوده اسـت. دو 

کرده انـد: ابوعبـداهلل حسـین بـن خالویـه، ابوالقاسـم حسـن بـن  ی روایـت  ایـن کسـان از و

ی همدم و همنشـین ابوالقاسـم َنصر بن احمد بصری  بشـیر  بن یحیی، و ابوبکر دوری. نیز  و

بـن محّمـد بصـری  ابوحسـین محّمـد  و همچنیـن  نیکوسـرای،  خبـزَارزی )د.327(، شـاعر 

کفانـی، شـاعر بصـری، بـوده اسـت. نحـوی، معـروف بـه ابن لنـکک، و ابوعبـداهلل ا

آثار گرانبهای وی

گویـد: »ایـن اثـر شـبیه اسـت بـه  1� المنقـذ مـن اإلیمـان1. صفـدی )الوافـی بالوفیـات: ص130( 

ید؛ و از آن نیز بهتر اسـت.« سـیوطی )شـرح شـواهد المغنی ]633/2[(  کتاب المالحن تألیف ابن ُدَر

نکته هـای سـودمند ادبـی از آن نقـل می نمایـد.

کتاب قصیده اش دربارۀ اهل بیت؟مهع؟�  .2

3� الّترجمـان فـی معانـی الّشـعر. ایـن اثـر در بردارنـدۀ 13 تعریـف اسـت: تعریـف ِاعـراب؛ 

کـه نادرسـت بـه نظـر می رسـد. در برخـی منابـع »المنقـذ« و در بعضـی »المنقـذ فـی االیمـان« ذکـر  1. در متـن چنیـن آمـده 
گشـته اسـت. گمـان مـی رود نـام درسـت آن »المنقـذ مـن اإللحـان« )= نجات بخـش از غلط گویـی( باشـد. )ن.(
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هجـو؛  تعریـف  اندیشـه مندی؛  و  خـرد  تعریـف  بخـل؛  تعریـف  مـدح؛  و  سـتایش  تعریـف 

تعریـف معّمـا؛ تعریـف مـال؛ تعریـِف بـه غربـت رفتـن؛ تعریـف سـواری ها و َمرکب هـا؛ تعریـف 

گویـد:  گیـاه؛ تعریـف حیـوان؛ تعریـف غـزل. نجاشـی  گـوار؛ تعریـف  یدادهـای سـخت و نا رو

»هماننـد ایـن اثـر در چنیـن مضمونـی پدیـد نیامـده اسـت.«
4� کتاب اإلعراب�

کتاب ناتمام ماْند. 5� اشعار الجواری. این 
6� عرائس المجالس�

7� غریب شعر زید الخیل الّطائی�
8� أشعار ابی بکر الخوارزمی�

9� سعادة العرب�

ینبـی  ابوالحسـن محّمـد بـن عبدالوّهـاب ز ـع در سـتایش  کـه مفّجَ یـاد نمـوده  مرزبانـی 

آورده اسـت: از آن  را  ایـن بیت هـا  و  هاشـمی قصیـده ای داشـته؛ 
زینبــی در عیــن جالــت قــدر ]و هیبــت[، اخاقــی نــرم و روان چــون آب دارد، بــدون بخــل ورزی و 

سختگیری.
که  که چون یورش آورد، شـیران را براند و دور سـازد؛ و جود و سـخاوتی دارد  نیز شـهامتی دارد 

هـر دریـای موج زنـی را در خود غرق سـازد.
که سـتون هایش تا سـتارۀ قطبی  گرفته  که در بلندای نسـل هاشـم قرار دارد جای  در خاندانی 

باال رفته اسـت.
که هر نیازخواه از بخشش های صبح و شام وی بهره برمی گیرد. آزاده ای است 

کاهـش دارایـی اش شـود ]و چیـزی از آن بمانـد[، فردای آن  هـرگاه بخشـش یـک روزش باعـث 
روز، باقیمانـده را ]بـا بـذل و بخشـش[ نابود سـازد.

کرمش ابرها اقتدا می کنند. از نور رفتار وی، نیکی ها راه می جویند و به جود و 
]بـا ایـن بـذل و بخشـش او[ فاصلـۀ میـان مـن و توانگـری، بـه انـدازۀ فاصلـۀ خانـه ام تـا ]خانـۀ او 

در[ مربـد1 اسـت.

یــخ ابومحّمــد عبــداهلل بــن بشــران آورده  دبــاء ]198/17-200[ بــه نقــل از تار
ُ
نیــز در معجــم األ

1. مربد نام جایی و محله ای است در بصره. )ن.(
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کــه  ــع بــر قاضــی ابوالقاســم علــی بــن محّمــد َتُنوخــی وارد شــد و او را دیــد  کــه روزی مفّجَ اســت 

»معانــی الشــعر« را نــزد عبیســی فرامی گیــرد. پــس چنیــن ســرود:

گرفت؛ و زمینی َپست خود را باالتر از ابوقبیس ساخت. ُدم از سر پیشی 
گـردن فـرازی پرداخـت و ماده بـزی بـرای ]شـاخ[زدن  و برگـی از سـبزی بـا شـاخه های انگـور بـه 

بـز نـر، چابـک و شـتابان بـه جنبـش درآمد.
مـردم همچـون  رتبه هـای  و  و شـأن ها  دارنـد  بنی قیـس  از  پـدری  کـه  کردنـد  ادعـا  رومیـان  و 

بـه هـم درآمیخـت. و روغـن و خرمـا(  کشـک  حیـس )=حلـوای 
این هـا حکایـت حـال قاضـِی زیـرک و خردمنـد بـود در آن هنـگام کـه معانـی الشـعر را نزد عبیسـی 

فرامی گرفـت.

و این سروده را به سوی َتُنوخی افکْند و بازگشت.

دیـد  ی جفایـی  از و اّمـا  پرداخـت،  َتُنوخـی  ابوالقاسـم  مـدح  بـه  ـع  مفّجَ کـه  گویـد   همـو 

و برایش چنین نوشت:
کناره و پرهیز جویند، روزِی قسمت شده ام را نکاهند. گر همۀ مردم از من  ا

میان ما محبتی برقرار بود که از میان رفت و پایان یافت. عهدی بود که گسست و ویران شد.

در روزگار خویـش بـا کسـانی همنشـین شـدیم و پیشـتر هـم بـا کسـان دیگـر همنشـین بودیم که 

ایشـان را از دسـت دادیم.

ک شدیم و نه زمین فرورفت و نه از آسمان خون چکید. اّما نه از ضعف ها

کند، از روزگار نمی هراسد. خداوند برای هر نیست شده ای جانشین است و هرکه به او تکیه 

گمان ما را برنیاورد و عهدهایش را رعایت نکرد. گمان نیکو بردیم؛ اّما او  آزادمردی را 

آنـان  کـه بـه  کسـانی  کـه تمـام  کـه دانسـتم:[ چنیـن نیسـت  خ داد؟ ]ایـن  پـس چـه چیـزی ر

پـاس  دارنـد. را  کـرم  و  وفـا  اعتمـاد می ورزیـم، 

که از اشتباه مصون باشد؟ کردم؛ و همۀ مردم اشتباه می کنند؛ و آیا کسی را می شناسی  اشتباه 

گناهی شناخته نشود و قدمش نلغزد؟ که نخست به راه درست رود و سپس با  کیست 

کم مایگـی و پسـتی، نشسـتم و نیازهایـم را نوشـتم و سـوار بـر قلـم  دسـتم فلـج بـاد! چـرا از روی 

کمـان[ بـه راه افتـادم؟ ]بـا مـدح حا

کار نمی گرفتم و دهان نمی گشودم! ل شده بودم و زبان به  کاش پیشتر ال

که از افتادنش ]هرگز[ برنخاستم و بر دل و جانم اندوه باقی نهاد! چه لغزشی 
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هرکـه همنشـینش او را همـراه بـا تحقیـر کـردن، بـه وحشـت اندازد و سـپس او دوباره به سـویش 
کرده اسـت. گراید، به خویشـتن سـتم 

نیز او را است:
که دوستی اش هیچ سود و برکتی ندارد. دوستْی نمکین و شاداب رو داریم 

که بلند و دراز است؛ اّما هم خواب را از ما می ستاند و هم  کرده ام  او را به روز تابستان تشبیه 

حرکت را.

ــد ]208/20[ آمــده، ایــن ســخن از  کــه در شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدی نیــز چنــان 

ــت: آِن او اس

گر به دوستی تان خیانت ورزیده، به شما نارو زدم یا راه و رسم دوستان شیفته را وانهادم، ا

کمال خداوند داللت نمی کند. که هرگز وجودش بر  در زشتی ابن َطلحه مسخ شوم1؛ همو 

کـه مـردم را از  یـدن پیوسـتۀ بـاران  کـه هنـگام بار دبـاء ]197/17[ آمـده اسـت 
ُ
در معجـم األ

رفـت و آمـد بازداشـت، چنیـن سـروده اسـت:
ای آفرینندۀ همۀ آفریدگان؛ ای بخشندۀ مال و فرزندان؛

کار یاری نگرفتی؛ کس در این  که از هیچ  ای برافرازندۀ هفت آسمان بر فراز هفت زمین 
گر چیزی را فرمان وجود دهی، هنوز فرمانت پایان نیافته، هستی می پذیرد؛ که ا ای آن 

که دیگر سیراب شده ایم! امسال دیگر بر ما بیش از این باران نباران؛ 

نیز  از یکی از دوستانش خواست تا دستخط و شعر او را دربارۀ تهنیت به مناسبت جشنی، 

به کسی برساند. وی کوتاهی نمود تا آن که مجلس جشن سپری شد. او چنین سرود:
نامـه هرچنـد درونـش حقیقـت و گوهـر باغـت را در بر داشـته باشـد، همانند فصیحی اسـت که 

زبانش بسـته باشد.
کنـد و بردنـش را یـاری رسـاند، پاسـخش همـراه بـا دسـتیابی بـه خواسـته  گـر نامه بـری عنایـت  ا

]و صلـه [ای نفیـس می رسـد.
اّما هرگاه نامه بر سستی ورزد و عامدانه کوتاهی کند، آن  نامه چون نامۀ متلّمس2 خواهد بود.

که »مسخُت« درست به نظر می رسد، بر این منوال ترجمه شد. )م.( 1. در متن »مسحُت« است. از آن جا 

گسیل داشت و در آن  کارگزارش در بحرین  کمی او را همراه نامه ای به سوی  که حا 2. »متلّمس« نام شاعر جاهلی است 
کنایه شـد از هر نامۀ شـوم و بدفرجام. )ن.( کرده بود. )غ.( نامۀ متلّمس  نامه، فرمان قتلش را صادر 
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ــم  ــته هـ ــادار و ورشکسـ ــعر، از ســـخاوت نـ ــته و یادکردنـــش در شـ گذشـ ــن  ــر روز جشـ ــون دیگـ کنـ ا

خنک تـــر اســـت!

نــاداری  زمــان  »در  گفــت:  پرســیدند.  ورشکســته  و  نــادار  ســخاوت  در بــارۀ  ی  و از 

که در هنگام توانگری، به آن وفا نمی کند.« و ورشکستگی اش، چیزی را وعده می دهد 

ی َطَبقــی  کــه بــرای و کســی  گفتــۀ او اســت خطــاب بــه  ی، ایــن  از ســخنان نمکیــن و

کــه در آن، نیشــکر و ترنــج و نارنــج بــود: هدیــه آوْرد 
شیطان ]الهامگر[ تو در این نکته دانی و تیزهوشی، همانا شیطانی است سرکش.

که آن را با نکته سنجی آغاز می کنی و با همان تکرار می سازی. از این رو است 

تحفه ای زیباتر از زیبا از تو به دست ما رسید:
گونه و رخسار.1 که هم قدوباال دارد، هم پستان، و هم  َطَبقی 

کــه خواســتاِر انجــام  ی را آورده  وطــواط )غــرر الخصائــص: ص270 ]ص273[( ایــن ســخن و

وعــده ای شــده اســت:
سرورا! خوشحال و شاد زندگی کن، مادام که پرندۀ خوشخوان بر درختان انبوه آواز می خواند.
کـه آزادمـرد چـون  کـه انـکارش نمی کنـی؛ پـس آن را بـه جـای آور؛  تـو را بـا مـن وعـده ای اسـت 

کند، وفا نماید. وعده 
که فرومرده بود، زنده ساختی. تو با بخشش و جود خویش، راه و رسم بخشش را 

کند. گردد، همچو منی به همچو تویی تکیه  هرگاه زمانه یورش آورد و چیره 

ی دانسته است: ُنَویری )نهایة األرب فی فنون األدب: ص77 ]92/2[( این شعر را از و
کـه عقـرب  گـوش را خـم دهـد، صحنـه ای می بینـی  کـه چـون مـوی ریختـه بـر بنا آهویـی اسـت 

نیـز بـدان زیبایـی خـم و چـم نمی شـود.

گویا از آب چشمان من سیراب می شود! که  گونه اش چنان تروتازه است  سیِب 

کـه در معجـم  ـع در بصـره زاده شـد و بـه سـال 327 در همـان جـا درگذشـت؛ چنـان  مفّجَ
ی، ابومحّمـد عبـداهلل بـن بشـران، آمـده  یـخ نویسـندۀ همـروزگار و کتـاب تار دبـاء، بـه نقـل از 

ُ
األ

گونه، نارنج ]به خاطر رنگش[. گرد بودنش به آن تشبیه شده،  و از  که به خاطر  1. مقصودش از پستان، ترنج است 
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گوید: »وفات او چند روز پیش از درگذشت پدر من رخ داد؛ و پدرم در روز شنبه  ی  است. و
دهم شـعبان 327 درگذشـت.«

الوافــی  در  از ســال 330 درگذشــت.« صفــدی  پیــش  ی در ســالی  گویــد: »و مرزبانــی 

یــخ وفــات او را ســال 320 دانســته و قاضــی در مجالــس المؤمنیــن، و ســیوطی در  بالوفیــات، تار

کرده انــد. ســخِن پذیرفتــه  ی  گفته انــد و دیگــران هــم از ایشــان پیــرو ُبغیــة الُوعــاة نیــز چنیــن 

کرده است. یخ ابومحّمد بن بشران نقل  که َحَموی از تار همان است 

ع را در این مأخذها توان یافت: فهرست ابن ندیم )123 ]ص91[(؛ الفهرست  شرح حال مفّجَ

]424/2[(؛   334/2( الّدهـر  یتیمـة  ]ص429[(؛  )ص464  مرزبانـی  الّشـعراء  معجـم  )ص150(؛  شـیخ 

دبـاء )190/17-
ُ
هـب )519/2 ]342/4[(؛ معجـم األ

ّ
الفهرسـت نجاشـی )ص264 ]ص374[(؛ ُمـروج الذ

مـه ]ص160[؛ ُبغیة الُوعاة 
ّ

205(؛ الوافـی بالوفیـات صفـدی )129/1(؛ خالصـة األقـوال فی معرفة الّرجال عال

)ص13 ]31/1[(؛ مجالـس المؤمنیـن )ص234 ]562/1[(؛ جامـع الـّرواة اردبیلـی ]61/2[؛ منهـج المقـال 

األعـالم  ]197/3[(؛   163/3( األلقـاب  و  الکنـی  ]123/6[(؛  )ص554  الجّنـات  روضـات  )ص280(؛ 

ِزِرْکلـی )845/3 ]308/5[(؛ آثـار العجـم )ص377(�
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18. ابوالقاسم صنوبری )د.334(

کـــه ســـامی دهیـــم  در آن خانه هـــا نیـــازی بـــرای ]دل[ مـــا نمانـــده تـــا آن را برآوریـــم، مگـــر آن 

و اشکی بیفشانیم.

دیـدگان بـا دردمنـدی ]آثـار بـر جـای مانـده از یـار را بنگرنـد و[ اشـک ریزنـد؛ زیـرا دیگـر هیـچ 

نمی شـود. خانه هـا  ایـن  در  زندگـی  همچـون  مـا  بـرای  زندگانـی 

کـه چـه چیـز گریـه ام را برانگیختـه ]و با من  گـر این هـا می دانسـتند  بـر ایـن خانه هـا می گریـم؛ و ا

کـه بگریند. هـم درد بودنـد[، از آن ها می خواسـتم 

گـر بخـل ورزیـد و نباریـد، بـا  کـه بـر ایـن خانه هـا بباریـد؛ و ا ای ابرهـای اشـک بار! خـدا را سـوگند 

کـرد. اشـک های خویـش سیرابشـان خواهـم 

کسـی  کـه جـان مـرا بـه وصـف ایـن بانـوی عزیـز، تحریـک و تشـویق می کنـی! بـه تحریـک  ای 

کـه بـر تحریک گـر خـود سـرکش اسـت. پرداختـی 

در وصف زنان هیچ خیری نیسـت؛ پس مرا از تکّلف وصف آنان معاف دار!

کام سراینده اش شیرین نباشد. که سرودنش حاوت انگیزد؛ اّما سرودنش در  چه بسا شعری 

کـه بـه او چیـزی دهـی تـا بیـش از آن چـه بـه او بدهـی،  نفـس خویـش را بـه ایـن طمـع مینـداز 

کنـد. طلـب 

دوستِی محّمد و وصّی او و فاطمه و فرزندانش ]بزرگترین نعمت است[؛

آن پنـج تـن تابنـده روی اهـل کسـاء، چنـان ارجمند و واال هسـتند که سـازندۀ ]کاخ[ واالیی، آن 

را بـا بلنـدای آنان می سـازد.

]و  ایشـان بخشـیدی؛ پـس سـتایش  بـه دوسـتار  کـه  اینـان! چـه بسـیار نعمت هـا  ای مـوالی 

اسـت. نعمت هـا  ایـن  بخشـندۀ  آِن  از  سـپاس[ 
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کـه  کار دیگـر پـردازم؛ پـس مـرا سـزا اسـت  کـه بـه جـای سـتایش ایشـان بـه  سـفاهت آن اسـت 

سـفیه نباشـم.

بـا  را برگزیـده ام و هرکـه را دوسـت ایشـان باشـد،  کـه دوسـتی نابشـان  کرمنـد  گزیـدگان  آنـان 

مـی دارم. دوسـت  خلـوص 

شفاعت ایشان را امید می برم و این شفاعتی است که امیدوار به آن، از خنکای آن لّذت می برد.

بر دختر محّمِد پیامبر درود فرستید، از پی صلوات بر پیامبر، پدرش!

کربـا می دیـد، بی سسـتی همـواره بـر  گـر او ریختـه شدنشـان را در  کـه ا و بـر خون هایـی بگرییـد 

آن هـا می گریسـت.

گـر می شـد آن هـا را حفـظ نمـود، خون هـای جهانیـان ]فـدا و[ و حافـظ  کـه ا همـان خون هایـی 

آن ها می گشت.

گر می شد برای قطره ای از آن بهایی پرداخت، ما و همگان بهایش می شدیم. همان خون هایی که ا

کـه سـرانجامش بـرای  کـه خواهـان ریختـن ایـن خون هـا شـدند، خواسـتار چیـزی شـدند  آنـان 

خواهانـش شـوم اسـت.
کننده از آغاز تا انجام، به او وصیت نمود. که بهترین وصیت  کشته شد  کسی  فرزند 

پیامبر با دست خویش، دست او را فراز برد تا همگان بلندای دستش را بنگرند.
کـه بـه وی در  کـه پیامبـر بـه هنـگام چاشـت در آن جـا فـرود آمـد، در حالـی  و آن در مکانـی بـود 

کار را در آن جـا آشـکار سـاخت. ج و شـکوه بخشـید و ایـن  آن جـا ار
در غدیر خم، او را برادر خویش خواند و نامش را شکوه بخشید و از هیچ ذکر خیر او کوتاهی نکرد.

فرمود: »برتریِن شما علی است.« و همۀ قضاوت های او را امضا و تأیید فرمود.
]نیز فرمود:[ »او برای من همانند هارون است برای موسی.« و زهازه از این تشبیه به هارون!
کـرم1، دشـمنانش را سـیراب نمـود2؛  کـه بـا جـود و   او را دو روز بـود ]در رحمـت و غضـب[: روزی 

که نیزه ها را از خون آنان سیراب ساخت. و روزی 

کند، انجام شود. کیفر بخشد و هر دو طبق آن چه او مقّرر  که همگان را پاداش و  او است 

که 42 بیت دارد. تا پایان قصیده 

1. در متن »جورًا« آمده، ولی »جودًا« درست است. )ن.(

نوشـیدِن  از آب  مانـع نشدن شـان  و  فـرات  بـر شـریعۀ  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  لشـکریان  ماجـرای چیرگـِی  بـه  اسـت  اشـاره   .2
)ن.( یـه.  معاو لشـکریان 
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گوید: هامیم ]184/1[ آورده، 
ّ
که نویسندۀ الّدّر الّنظیم فی األئّمة الل نیز در قصیده ای 

ضـاخ«1 ]همچنـان[ بـه همـان وضـع و حالـی اسـت کـه شـناخته ایم؟ چـه خـوب اقامتگاهی 
ُ
آیـا »أ

اسـت آن اقامتگاه!

گفته است: در همین قصیده 
گوشی برایم ننهاد. گوشم را ُبرد و دیگر  یاد از  قتل حسین در روز طّف 

زنانش شیون از پی شیون سرمی دادند و فریاد از پی فریاد برمی کشیدند.

گوارا بهره مند می شدند. ل  که خود، از آب زال او را از آب فرات بازداشتند، حال آن 

پدر و مادرم فدای خاندان پیامبر باد که دشـمن گوش ها را بر سـخن ایشـان بسـت!

کودکان و جوانان و میانساالن و پیران ایشان بهتریِن آدمیان بودند.

ـــان  ـــز عـــّزت جـــای داشـــتند و در میـــان جهانی ـــگاه فخرآمی ـــر صـــدر جای از همـــان آغـــاز پیدایـــش ب

گرفتنـــد2. ـــرار  ـــّب و مغزهـــا ق ـــگاه ُل در جای

کی در امان نیست. که دامن های دیگر از ناپا ک بود، حال آن  دامنشان همواره پا

ــنگی  گرسـ ــه  ــان بـ ــد، ایشـ ــه می خورنـ ــان و پختـ ــذای بریـ ــان غـ ــهم ایشـ ــردم از سـ ــه مـ کـ گاه   آن 

کرده اند. خو 

کـه خـود را بدیـن صفـت نمایـان سـازند؛ و آن که خود  ایشـان بخشـنده آفریـده شـده اند، نـه آن 

را بخشـنده بنمایـد، در حقیقـت از سـخاوت بهـره ندارد.

کرده اند و چه نیکو  ایشـان اهل فضلند و در پیری و جوانی، فضل را از یکدیگر نسـخه برداری 

نسخه برداشتنی!

بالندگـی  و  بزرگی فروختـن  می بالـد،  بزرگـی اش  بـه  و  می فروشـد  بزرگـی  مـردم  میـان  در  هرکـه 

گرفتـه اسـت. آنـان وام  از دوسـتی  را  خویـش 

ای زادۀ دختـــر پیامبـــر؛ چـــه نیکـــو فرزنـــدی هســـتی بـــرای او و چـــه نیـــک شـــباهتی داری بـــه 

جّد خویش!

کـه »أضـاخ« نـام آبـادی ای نیـز  کوهـی دانسـته اند، امـا بـا توجـه بـه ایـن  1. جنـاب مؤلـف؟حر؟ در پانوشـت، »أضـاخ« را نـام 

کـوه.  هسـت و شـاعر، آن را بـه عنـوان اقامتـگاه سـتوده، بـه احتمـال نزدیـک بـه یقیـن مـراد شـاعر همـان آبـادی اسـت نـه 

العالـم. )ن.( واهلل 

وا« درست است و ترجمه بر این اساس صورت گرفت. )ن.(
ّ
وا« آمده، ولی با توجه به معنا، گویا »َحل

ّ
2. در متن و مصدر »َخل
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کـه پیامبـر را همراهـی و یـاری نمـود و در غدیـر، پیامبـر او را دوسـت یکرنـگ و بـرادر  ای زادۀ آن 

خویـش خواند.

ــر هـــــــول های آن  ــه بـــه ســـــوی ســــــختی های جنــــــگ می شتـــافــــت و در بــرابــــ کـ  ای زادۀ آن 

پایداری می کرد.

گردن ها را می زد و سرها را در میدان نبرد درهم می شکست. گرد و غبار آوردگاه،  و زیر 

که هوادارانش دیرگاهی است با عطر و آرایۀ آن خضاب می بندند. همو بود صاحب خونی 

انبوهـی و سـنگینی بـار روزگار بـر شـما فـرود نیامـد، بلکـه بـر مـردم ]کـه از وجـود شـما محـروم 

آمـد. فـرود  ماندنـد[ 

شاعر
ی چنیــن اســت: ابوالقاســم/ ابوبکــر/ ابوالفضــل1 احمــد بــن محّمــد2 بــن  نــام و نســب و

بــی، مشــهور بــه صنوبــری.
َ
حســن بــن مــّرار َجــَزری َرّقــی3 َضّبــی4 َحل

که شـعرش دو ویژگی لطافت و قّوت را با هم داشـته ی شـاعر شـیعۀ نیکوسـرایی بوده  و
کمـاِل فصاحـت و ظرافـت نصیبـی  و در اسـتواری و نیکویـِی سـبک، بهـره ای تمـام بـرده، از 
گفتـن )تاریـخ  گاه بـه نیکـو شـعر  کرده انـد:  کامـل داشـت. در فرهنگ نامه هـا، بسـیار از او یـاد 
َسـْمعانی:  ]األنسـاب  خوب سـرایی  و  نیـک  بـه  گاه  و   )]113/2[  456/1 کر:  ابن عسـا دمشـق  مدینـة 

 335/2 هـب: 
ّ

الذ )شـذرات  داشـته  جـای  بلنـد  ـه ای 
ّ
قل در  شـعرش  کـه  ایـن  نیـز  و   ،]560/3

خوانـده  اصغـر  ابوتمـام[   =[ حبیـب  شـعرش،  نکویـِی  سـبب  بـه  کـه  ایـن  هـم  و   ،)]185/4[

می شـده اسـت )الُعْمده تألیف ابن رشـیق: 83/1 ]101/1[(. َثعاِلبی گفته اسـت: »چون تشـبیهات 
کنـار هم آیند، نکته سـنجی  ابن معتـز  بـا وصف هـای کشـاجم و بوستان سـروده های صنوبـری 
گـردد و شـنوندگان از نیکویـِی آن هـا، سـروده هایی  و آوردن نکته هـای نـو و نیکـو بـا هـم جمـع 

شگفت می شنوند.«

کنیه خوانده است. 1.دوستش، کشاجم، در شعر خویش، وی را به این 

2.در فهرست ندیم )ص194( محّمد بن احمد آمده است.)غ.(

که هارون الّرشید آن را آباد نمود. کنارۀ فرات  که شهری بوده مشهور بر  3.منسوب به رّقه 

که پدِر قبیله ای بوده است. 4.منسوب به ضّبه 

)504(



543 18. ابوالقاسم صنوبری

کر  ابن عسـا اسـت.  خیره کننـده  پیشـگامِی  شـکوفه ها،  و  بوسـتان ها  وصـف  در  را  ی  و

گویـد:  کـه بیشـینۀ شـعر او در همیـن مضمـون اسـت. ابن ندیـم )الفهرسـت ]ص194[(  کـرده  یـاد 

گـردآورد.« بدیـن سـان، بـه حسـب  »صولـی، شـعر صنوبـری را بـه ترتیـب حـروف، در 200 برگـه 

ایـن مجموعـه  بیـت می شـمرده،  را دربردارنـدۀ 20  برگـه  هـر  از  ابن ندیـم هـر صفحـه  کـه  ایـن 

ی را شـنیده  ـدی از شـعر و
ّ
شـامل 8000 بیـت بـوده اسـت. نیـز حسـن بـن محّمـد غّسـانی، مجل

اسـت. ]األنسـاب َسـْمعانی: 560/3[

که به 104 بیت می رسـد و در  او را در وصف حلب و تفّرجگاه های آن، قصیده ای اسـت 

المعـارف:  )دائـرة  بسـتانی  گـردد.  یافـت   )]289-286/2[  321-317/3( َحَمـوی  البلـدان  معجـم 

بـدان وصـف شـده  کـه حلـب  اسـت  بهتریـن سـروده هایی  از  »ایـن قصیـده  گویـد:   )137/7

است.« این قصیده چنین آغاز گردد:
شـتران نجیـب را از رفتـن بازداریـد ]و در کـوی دوسـت درنـگ کنیـد[ و از خانۀ یار بپرسـید ]که یار 

کجـا رفت؟[ چه شـد و 

کر ]تاریخ مدینة دمشق: 113/2[ از عبداهلل  و اّما نسبت یافتن وی به صنوبر)= کاج(؛ ابن عسا

نسبت  صنوبر  به  را  او  جّد  چرا  که  پرسیدم  صنوبری  »از  است:  کرده  گزارش  صفری  بی 
َ
َحل

داده اند، چندان که به آن معروف شده است. گفت: ›جّدم صاحب یکی از بیت الحکمه های 

مأمون بود. پس در حضور مأمون، او را مناظره ای رخ داد و مأمون گفتارش و تیزی مزاج ]عقلی[  

گفت:“همانا تو  به شکل صنوبری.” و مقصودش از این، تیزهوشی و  وی را پسندید و به او 

تیزی مزاج ]عقلی[ وی بود.‹«

ی، ایـن شـعر را از او یـاد  ُنَویـری )نهایـة األرب فـی فنـون األدب: 98/11( در بـارۀ ایـن نسـبت و

کرده اسـت:
که به صنوبر نسبت می یابیم، نسبت ما به چوبی ناشناخته و بی ارزش نمی رسد. گاه  آن 

نـژادی  در  خویشـاوندی،  حـال  در  کـه  می رسـد  برافراشـته ای  شـاخه های  بـه  نسـبتم  بلکـه 

اسـت. گشـته  بالنـده  خجسـته، 

370/3
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که ستون هایی زرین زیر آن قرار دارند. و آن همانند خیمه هایی است ابریشمین 

که بر فراز شاخسارانش نشسته اند. گویا میوه های برآمده بر باالیش، پرندگانی هستند 

گیاهـان را خـزان  کـه دیگـر  ایـن صنوبـر در تابسـتان و زمسـتان همچنـان سرسـبز اسـت، آن گاه 

می زنـد و مـوی سرشـان سـپید می گـردد صنوبـر همچنـان جـوان اسـت.

دانه هایش در زره هایی پوشیده شده اند و با این پوشش از نابودی در امان مانده اند.

کـه  گاه  گشـته تـا آن  کـه حکایتگـر مهـر و دوسـتی اسـت، در غـاف صدف هـا پوشـیده  هـر دانـه 

از غـاف درآیـد.

که شیرۀ انگور و خرما هم در خوشگواری و خوبی به پای آن نمی رسد. شیره ای دارد 

ــتی اش  ــر دوسـ ــه خاطـ ــادرم را بـ ــدر و مـ ــا پـ ــت تـ ــرا واداشـ ــتی اش مـ ــه دوسـ کـ ــی  ــگفتا از درختـ شـ

فـــدای آن ســـازم!

که زیبایِی این لقب، برتر از ]افتخار به[ نسب است. پس ستایش و سپاس خداوند را 

کـه بـه  ی؛ شـعر اعجاب برانگیـز او سرشـار از ایـن مطلـب اسـت، چنـان  اّمـا تشـّیع و و 

گاه خواهیـد شـد. یمانـی )نسـمة  گشـتید و در ادامـه نیـز بـه بخشـی دیگـر آ گاه  بخشـی از آن آ

کـه ابن شهرآشـوب  الّسـحر فیمـن تشـّیع و شـعر ]مـج6/ج21/1[( بدیـن نکتـه تصریـح نمـوده و ایـن 

]مناقـب آل ابی طالـب؟ع؟ : 350/2؛ 28/3 و 274؛ 134/4[ او را از ستایشـگران اهـل بیـت؟مهع؟ 

شـمرده، به همین مطلب اشـاره دارد. و اّما اّدعای نویسـندۀ نسـمة الّسـحر فیمن تشـّیع و شـعر که 

بـاور مـن اظهـار نظـری بـدون دلیـل  بـه  یـدی بـوده و چنیـن چیـزی از شـعرش برمی آیـد،  او ز

ی و جـز او شـاهد آورده انـد، تهـی  کـه و اسـت؛ زیـرا هیـچ حّجتـی بـرای آن ذکـر نکـرده و شـعری 

کرده است. که اّدعا  از هرگونه ظهوری است 

اکنون اندکی از آن چه را در بارۀ تشیع در سخن وی یافته ایم، می آوریم. در قصیده ای، در 

ستایش علی امیرالمؤمنین؟ع؟ گوید:
گرفـت؛ و دو پسـر وی فرزنـدان پیامبرنـد  پیامبـر، حبیـب راسـتین خـدا، حبیـب مـرا بـه بـرادری 

کـه برگزیـدۀ ویـژۀ خـدا بود.

گـزاردن در کوری  کـه مـردم از نماز  گـزارد، در حالـی  کـه رو بـه هـردو قبلـۀ مسـلمانان نمـاز  او بـود 

کـری بودند. و 
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کـه درخـور قیـاس بـا او باشـد و هیـچ دو نـواده ای را بـا  کـس نیسـت  هماننـد همسـرش هیـچ 

کـرد. کـه دو سـبط پیامبـر بودنـد، قیـاس نتـوان  پسـرانش 

کینـه اش را  کـه  کـه ویـژۀ او اسـت و آن  کـه دوسـتی او را در دل نهفتـه، در نـوری اسـت  پـس آن 

کـرده، آتشـی ویـژۀ خویـش دارد. در دل نهـان 

ایـن یـک را فـردا فرشـتۀ آتـش، مالـک، در تصـرف دارد؛ و آن یک را فرشـتۀ رحمت، رضوان، در 

کرد. بـاغ رضوان ماقـات خواهد 

شـمس در آسـمان برای وی بازگردانده شـد و او نمازش را بدون سـهو و قصور به جای آوْرد.

که در برادری با پیامبر، همانند هارون بود برای موسـی بن عمران؟ آیا او کسـی نیسـت 

گونۀ اژدهایی نزد وی آمد، شفاعت نمود؟ که به  و فرشتۀ امیدوار به شفاعتش را در آن حال 

کـــس تیره بخت تریـــِن  کننـــد، دو  کـــه از تیره بختـــان یـــاد  گاه  پیامبـــر بـــه او فرمـــود: »ای علـــی! آن 

آدمیانند:

کـه از تو سـرپیچد  کـرد؛ و دیگـر آن  کـه از فرمـان صالـح سـرپیچید و ماده شـترش را پـی   یکـی آن 

کند. و مرا در حال عصیان دیدار 

کرد.« خ سرت خضاب خواهد  ای ابوالحسن! هرآینه ریش تو را از خون بسی سر

در همین قصیده، امیرالمؤمنین؟ع؟ و فرزند شهیدش، نوادۀ پیامبر، را رثا می گوید:

کـــه آن دو  گواهـــی هســـتند پـــروردگار عـــرش و همـــۀ آفریـــدگان بـــرای مـــن   چـــه خـــوب دو 

بهترین شهیدانند!

که پیامبر مصطفی را در عزای آنان تسلیت دهد؟ کیست از مردم دور و نزدیک 

کـه فاطمـۀ دلسـوخته ]و حسـرت زده[ را از همسـر و فرزنـدش خبـر دهـد، چـون خبـری  کیسـت 

کـه بـه دلسـوخته دهنـد؟

کـه در  کـه در محـراب بـه عبـادت ایسـتاده بـود و جانـش را سـتاندند؛ و نیـز آن  کسـی  خبـر از 

گرفتنـد؟ را  بـه تشـنه کامی جانـش  نبـرد  میـدان 

کـه دو  گـر خواهـی بگـو  کـه افـول کردنـد. آری؛ ا آنـان دو سـتاره در زمیننـد، بلکـه دو مـاه تمامنـد 

خورشـید بودند.

گـــر بـــه میـــدان می آمدنـــد و در دستانشـــان دو شمشـــیر بـــود ]بـــا آمدنشـــان[ شمشـــیر جنـــگ در  ا

غـــاف می شـــد.
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گفته است: نیز در سوگ امام شهید، سبط پیامبر، 
که در میان همۀ پیامبران برترین پوشندۀ جامۀ نبّوت است! ای 

که هرگز پایان نمی پذیرد. گدازم در مصیبت دو نواده ات چنان است  سوز و 

کشته به دست زنازادگان. کشته به دست تیره بختان است و آن  این 

ای روز حسین! اشک زمین، بلکه اشک آسمان را روان ساختی.

ای روز حسین! دروازۀ عّزت و صحن و سرایش را رها و مهجور وانهادی.

کربا! از اندوه و با بر من آفریده شدی. ای 

که زیبایی اش را از سرچشمۀ ُحسن می گرفت! چه بسیار چهره ها در تو بود 

که آتش جنگ را برافروخت؛ و چه افروختنی! جان من فدای آن 

که سر نیزه ها در زره ها همچون ستارگان در آسمان بودند. آن جا 

که صبر، جامۀ واالمقامی است. و او زره صبر را برگزید؛ 

چون شیران از پذیرش ذّلت سرباز زد. همانا شیران، سرباز زدنشان از ذّلت، راستین است.

کریمانه و تشنه لب در میان تشنگان جان داد. و 

که هرگز از آب، طعم آب را نچشند! او را از چشیدن طعم آب بازداشتند. الهی 

گشت؟ ک افتاد و ستون های خیمه هایش سرنگون  که اسبش بر خا کیست یاور آن 

گشت؟ که پیکرش برهنه در بیابان رها  کیست یاور آن 

ک حنوط یافته و با خون غسل داده شده است؟ که با خا کیست یاور آن 

گشت؟ که از چشم دوستاران نهان  کیست یاور فرزند فاطمه 

)مناقب آل ابی طالب؟ع؟ تألیف ابن شهرآشوب: 232/2 ]134/4[(

کیـد می کنـد، پیونـد بسـیار اسـتوار میان  آن چـه سـخن مـا در بـارۀ مذهـب صنوبـری را تأ
م بوده؛ و چنان که به زودی در شـرح حال کشـاجم 

ّ
او و کشـاجم اسـت که شـیعه بودنش مسـل

ی در سـتایش از صنوبـری، ایـن پیونـد برادرانـه و دوسـتی خالصانـه  می بینیـد، سـخن خـود و
کیـد می نمایـد: میـان آن دو را تأ

ابوبکر ]= ابوالقاسم صنوبری[ مرا برادری قابل اعتماد است و در برادری اش هیچ تردید ندارم.

نـه در نزدیکـی و نـه در دوری، دوسـتی اش بـا مـن دگرگـون نگشـته؛ چـه از مـن دور شـود و چـه 

بـه نـزدم بازآیـد، برایـش یکسـان اسـت.
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گرفته است. که یک خط آن را در بر  ما دو پیکریم با یک جان، همچون دو نقطه 

 چـــون نیازمنـــد شـــوم، مـــرا مایـــۀ بی نیـــازی اســـت؛ و چـــون از وطـــن دور شـــوم، برایـــم خانـــدان 

و قبیله است.

که دریایی است بی کرانه. کن یا به وی چشم بدوز، می بینی  گفت وگو  برای آزمایش با او 

کـه نـه گوشـواره بـه  کـه از وی بـه مـن رسـیده و بدان هـا آراسـته شـده ام  چـه بسـیار نعمت هایـی 
زیبایـی آن رسـد و نـه آویـزه ای دیگر.1

گشاده بر تن دارد، همچون روپوش دستباف قبطیان. جامه ای سپید و 

فروتن است و اخاقی دارد نرم و هموار؛ اّما با دشمِن دوستش سختگیر و تندخو است.

مضمـون شـعر وی هماننـد جنینـی سـالم بـه پایـان دوران حمـل می رسـد؛ امـا مضمـون شـعر 

کـه سـقط می گـردد. دیگـران همچـون جنینـی ناقـص اسـت 

ــت  ــا را زشـ ــرۀ آن هـ ک چهـ ــز و ارا گـ ــت  ــه درخـ کـ ــت  ــای ثمربخـــش ادب اسـ ــرش[ باغ هـ ]محضـ

جلوه نمی دهد.

فروتنی اش به واالیی اش می افزاید؛ و انسان آزاده هرچه فروافتد، اوج می گیرد.

هنگامی که سرشت برخی مردان آمیخته به نارو و خیانت است، دوستی او ناب و خالص است.

ی نوشته است: که خطاب به و نیز قصیده ای دیگر دارد 
ها ابوبکر را از برادری نیک، پیامی ده؛

کـه تـو را بـه اخـاص می خواَنـد، هر چنـد از روی حیرت و سـرگردانی ]از رفتار کنونی اسـت[  همـو 

تـو را می خواَند.

که روزگار شّرش را به تو رساند و تو به نارو و خیانت روی آوردی. گمان دارم 

کناره می گیری. نه به وصل رغبت می ورزی و نه از هجر 

مرا نیز دیگر به خاطر خویش راه نمی دهی.

که همچون آب در شراب ]با هم درآمیخته[ بودیم؟ گاه را  کرده ای آن  آیا فراموش 

گشاده دستی؟ و دو مونس هم پیمان در تنگدستی و 

و در هشیاری و مستی، سخت به لّذت پرداخته و به آن روی آورده بودیم؟

و در آسمان ادب، همچون خورشید و ماه می درخشیدیم؛

کشـاجم چنیـن اسـت: »کـم نعمـٍة ُحِلیـُت بهـا/  کتـاب آمـده، نادرسـت اسـت. ایـن بیـت در دیـوان  کـه در متـن  1. بیتـی 
گرفـت. )ن.( ـَنف یبلغهـا و الالُقـْرط«. ترجمـه بـر ایـن مبنـا صـورت 

َ
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چنان که دانش و حکمت، ساز ]کردن[ عود و دمیدن در  نی را کنار هم نهاد ]و با هم پیوند زد[؟

گل دارد، تو را به خود مشغول ساخت؛ که شکوفه و  اّما باغ هایت 

کرده ای. که برای خلوت خویش برپا  کاخ هایی  و نیز همان خانه ها و 

یسـت و در همـان جـا شـعرش را  سـروده اسـت و چنـان  صنوبـری در حلـِب دمشـق می ز

کـه در األنسـاِب َسـْمعانی ]560/3[ آمـده، ابوالحسـن محّمـد بـن احمـد بـن جمیـع غّسـانی از 

کـه نویسـندۀ  ی در سـال 334 درگذشـت؛ همـان سـان  کـرده اسـت. و او شـعرش را روایـت 

هـب ]185/4[ و جـز او آورده انـد.
ّ

شـذرات الذ

حـدود  در  درگذشـتگان  زمـرۀ  در  را  ی  و  )]135/11[  119/11 الّنهایـه:  و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

کـه  سـال 300 دانسـته، اّمـا ایـن سـخن از درسـتی بسـیار دور اسـت؛ بـه چنـد دلیـل: یکـی آن 

ی دیـدار نمـود )الُعْمـده تألیـف ابن رشـیق:  صنوبـری پـس از شـاعر شـدِن ابوالّطّیـب متنّبـی، بـا و

کـه صنوبـری،  کوفـه والدت یافـت. دلیـل دیگـر آن  83/1 ]101/1[( و متنّبـی بـه سـال 303 در 

گفتـه و او نیـز در سـال 303 زاده شـد. سـیف الّدولۀ حمدانـی را مـدح 

صنوبری از خویش پسری به نام ابوعلی حسین برجای نهاد. ابن جّنی از ابوعلی حسین 
کرده است1: »از حلب، در پی دیدار سیف الّدوله، بیرون  گزارش  بن احمد صنوبری، چنین 
شدم. چون از حصار درگذشتم، دیدم سواری چهره در نقاب، نیزه ای بلند را به سوی من 
که از شّدت ترس، خود را از َمرکب بر زمین اندازم.  گرفت و سینه ام را نشانه رفت. نزدیک بود 
گردانید و نقابش را برگرفت. دیدم متنّبی،  چون به من نزدیک شد، سِر نیزه را به دیگر سوی 

همان شاعر معروف، است. پس برایم چنین سرود:
که بر سـر عروس سـّکه  سـرهایی از ایشـان را در ُاَحْیِدب2 ]پراندیم و[ بر زمین افشـاندیم، چنان 

می پاشند.

ی گفتم: ›وای بر  سـپس گفـت: ›ایـن سـخن را چگونـه می یابی؟ آیا نیکو هسـت؟‹ بـه و

که در یتیمة الّدهر )97/1 ]147/1[( آمده است. 1. چنان 

کوهی است در مرز حلب با روم شرقی. )ن.(  2. نام 
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تـو! مـرا کشـتی ای مـرد.‹« ابن جّنـی گویـد: »در بغداد، ایـن حکایت را برای متنّبـی نقل کردم؛ 
بـه یـاد آورد و از آن بـه خنده افتاد.«

کشـاجم، دوسـت صنوبـری، آن  در زمـان زندگـی صنوبـری، یـک دختـر او درگذشـت و 
دختر را سوگ سرود و او را چنین تسلیت داد:

کره ات اندوه می خوری؟ ای ابوبکـر! آیـا بر مرگ دخترک با

گور نیست. گور درآوردی؛ و هیچ دامادی همچون  او را به ازدواج 

الهـی  پـاداش  چـون  می رسـید[  دختـر  بـدان  کـه  َمهـر]ی  و  می یابـی؛  پـاداش  خـدا  از  برابـر  در 
1 نیسـت.

گور هدیه شد،  در این عروسی، آن چه از پرده به 

گیر ]از عفاف[ پوشاند؛ که خداوند بر او پرده ای فرا دختری بود 

ج و قدر، همانند نعمت ]الهی[ اسـت. که از نظر جایگاه و ار ]مرگش[ مصیبتی اسـت2 

که او درنمی یابد. گاه خداوند چیزی را برای بنده اش می پسندد 

گوی؛ که به تو ارزانی فرموده، با شکر پاسخ  پس این نعمت خدای را 

و نفس خویش را در برابر آن چه از دست رفته، با تسلیم و صبر، تسلیت بخش!

کـه در تاریخ  صنوبـری بـر هـر گوشـه ای از شش گوشـۀ گنبـد قبـر آن دختر، دو بیت نوشـت 

گردد. کر )456/1 و 457 ]113/2[( یافت  مدینة دمشـق ابن عسـا

حكایت

کـرده  یـم، حکایـت  کـه شـرح حـال او را در دسـت دار ابوبکـر احمـد بـن محّمـد صنوبـری 

اسـت: »در ُرهـا3 مـردی کتاب گـر4 بـه نـام َسـْعد بـود کـه دّکانـش محمـل نشسـت و برخاسـت هر 

1. در متـن »و مالألجـر مـن َمهـر« آمـده و در دیـوان کشـاجم »ومـا کاألجـر...« درج شـده کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بر 
گرفـت. )ن.( ایـن پایـه صورت 

که همین درست است. )ن.( کشاجم »و ُرزٌء« درج شده  که معنای درستی ندارد. در دیوان  2. در متن »ورده« آمده 

ی خوانده شده است. که آن را رهاء بن بلندی بنا نموده و به نام و 3. ُرها یا ُرهاء شهری میان موصل و شام است 

کـه در قدیـم، کار ناشـران امـروزی را در فراهـم  کردیـم. »وّراق« کسـی بـود  4. در متـن »وّراق« آمـده و مـا آن را این گونـه ترجمـه 
کاغـذ و تکثیـر نسـخه ها بـر عهـد داشـت. )ن.( آوردن 
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ادیب بود و از ادب و فهِم نیکو بهره داشـت و شـعر لطیف می سـرود. من و ابوبکر معوج شـامِی 

شاعر و دیگر شاعران شام و سرزمین مصر هیچ گاه از دّکان او جدا نمی شدیم. یکی از بازرگانان 

بـزرگ ُرهـا، مـردی مسـیحی بـود کـه پسـری بـه نـام عیسـی داشـت کـه از همـۀ مـردم زیباروی تـر و 

خوش قامت تـر، و طبـع و گفتـارش از همـه لطیف تـر بـود و به مجلس ما می آمد و شـعرهای ما را 

کودکـی  او  هنـگام،  آن  در  داشـتیم.  عالقـه  وی  بـه  و  بودیـم  او  دوسـتار  مـا  همـۀ  می نوشـت. 

ک یافـت و بـه سـرودن شـعر در بـارۀ وی  کتاب گـر بـه او عشـقی سـوزنا مکتبخانـه ای بـود. َسـْعد 

پرداخت. از جمله، روزی که آن پسر در دّکانش نزد وی نشسته بود، چنین سرود:
گیر و خونم را مرّکب؛ و استخوانم را به جای قلم بتراش. دلم را دوات 

که این مایۀ شفای من از بیماری است. کن؛  ک  و صورتم را لوح ساز و با دستت آن را پا
کـه تـو در میـان  کـس سـخت دل بسـته ام؛ حـال آن  کـه معّلـم نمی دانـد مـن بـه چـه  می بینـی 

گلدسـته شـهره تری. از  کـودکان 

ی به آن پسر پیچید و چون پسر بزرگ شد و به زمان بلوغ  سپس در ُرها، خبر عشق و

گو نمود و آن  گفت و  گرایید و در این زمینه، با پدر و مادرش  گشت، به رهبانّیت  نزدیک 

ی را پذیرفتند و او را به دیر زّکی در نواحی رّقه1 بردند؛  کرد تا خواهش و  قدر به آن دو اصرار 

ی خریدند و در ازای  و در این هنگام، او در نهایت زیبایی بود. پس خانۀ اسقفی را برای و

گشادگی اش،  گزید و دنیا با همۀ  ی دیر پرداختند. پسر در آن جا اقامت 
ّ
آن، مبلغی به متول

گفت و همراه آن پسر،  بر َسْعد نسخه نگار تنگ شد؛ پس دّکانش را بست و برادرانش را ترک 

که از جملۀ آن، این سخن است آن  مالزِم دیر شد. در این میان، در بارۀ او شعر می سرود 

که او در دیر حضور داشته و پسر به عنوان خدمتکار دیر ]شّماس[ مشغول بوده است: گاه 
کناره های  کناره هایش همچون  ای گیسوی سیاه که بر شاخسار درخِت بان پدیدار گشته ای و 

گیاه خوشبو است!

1. َرّقـه یعنـی هـر سـرزمین گسـترده در کنـار آبراهـه کـه هنـگام مـّد، آب در آن باال آیـد. نباید گمان کرد که َرّقه، همان شـهر بر 
کنارۀ فرات اسـت؛ زیرا ُرها میان موصل و شـام بوده اسـت. ]َرّقه نام چند شـهر وآبادی درعراق و شـام اسـت و در این جا 
همـان َرّقـۀ شـام مقصـود اسـت، نـه معنـای لغـوِی آن. گویا جناب مؤلف َرّقۀ شـام را در نظر  نیاورده انـد و از این رو مقصود 

از رّقه در متن را، معنای لغوی آن دانسـته اند. )ن.([
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خورشید را با خدمتکار دیر ]شمس و شّماس[ قیاس کردند و اعتراف نمودند که این دو یکسانند.

بـه عیسـی ]= نـام آن پسـر[ بگـو: تـو را بـه عیسـی سـوگند! تاچنـد مردمـک چشـمانت از دیـدۀ 

می چکانـد؟ خـون  انسـانی 

پـس راهبـان ایـن تمـاس و مصاحبـت فـراوان َسـْعد بـا آن پسـر را زشـت شـمردند و او را 

گـر چنیـن نکنـد، از دیـر  کـه ا کردنـد و بیمـش دادنـد  ی بازداشـتند و ورودش نـزد او را منـع  از و

کننـد. پسـر نیـز آن چـه را از او خواسـتند، پذیرفـت. بیرونـش 

گران شـد  کار برایش سـخت و  چون َسـْعد خودداری آن پسـر از تماس با خویش را دید، 

گنـاه و  کار مایـۀ  گفتنـد: ›ایـن  یـد؛ اّمـا او را اجابـت نکردنـد و  و نـزد راهبـان فروتنـی و مـدارا ورز

یـم.‹ از آن پـس، چـون او به کنار دیر می آمـد، در را به  ننـگ بـرای مـا اسـت و از سـلطان بیـم دار

گوید. ی سخن  که با و یش می بستند و به پسر اجازه نمی دادند  رو

کشــید.  کارش بــه جنــون  گشــت تــا  پــس اشــتیاق َســْعد شــّدت یافــت و عشــقش افــزون 

ی بــه ســوی خانــۀ خــود نهــاد و هــر چــه را در آن داشــت، بــه آتــش کشــید  یــد و رو  جامــه اش را در

کــه برهنــه و ســرگردان می گشــت و شــعر می ســرود  کنــار دیــر شــد؛ حــال آن   و مــالزِم بیابــان 

و می گریست.«

گویـد: »سـپس روزی مـن و معوج از بوسـتانی که شـب را در آن گذرانده  ابوبکـر صنوبـری 

کـه در سـایۀ دیـر نشسـته اسـت. برهنـه بـود و مویـش بلند  کـه او را دیدیـم  بودیـم، بازمی گشـتیم 

گفت:  کردیم.  گفتیم و سـرزنش و عتاب  گشـته بود. او را سـالم  شـده، سـر و وضعش دگرگون 

یـد. آیـا آن پرنـده را بـر معبـد می بینیـد؟‹ و بـا دسـتش، بـه پرنـده ای  گذار ›مـرا از ایـن وسوسـه وا

کـه  گفـت: ›ای دو بـرادر مـن! بـه جـان شـما سـوگند  گفتیـم: ›آری.‹  کـرد.  در آن جـا اشـاره 

بـرای عیسـی  نامـۀ مـرا  تـا  آیـد  فـرود  کـه  کنـون سـوگند داده ام  تا امـروز  بامـداد  از  را  ایـن پرنـده 

گفـت: ›ای صنوبـری! آیـا لـوح نگارشـت را همـراه داری؟‹  ی نمـود و  َبَرد.‹سـپس بـه مـن رو

گفـت: ›بنویـس: گفتـم: ›آری.‹ 
که داری و به صلیب سوگند! کبوتر دیر زّکی! تو را به دینت و به انجیلی  ای 
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بایست و سام مرا به آن ماه نشسته بر شاخساری تروتازه برسان.

راهبان او را از من دور داشته اند و قلبم از فرط تپش، آرام و قرار ندارد.

کـه در  گرفتـه؛ همچـون مـاه تمـام  کـرده و در آن درخشـیدن  جامـۀ پشـمین راهبـان را بـر تـن 

نهانـگاه پوشـیده شـده باشـد.

ک  اّما به خدا سوگند! من شبهه نا گفتند: »تماس و رفت و آمد َسْعد ما را به شبهه افکنده«؛ 

نیستم.

به او بگو: »َسْعد بینوای تو از سوز عشق در رنج است؛ سوزی داغ تر از سوز آتش.

گر از دیدار نزدیک خودداری می ورزی. گذار[،ا پس با نگاهی از راه دور به او نیکی کن ]و مّنت 

که از هجر دوست جان سپرد«. گر ُمردم، پیرامون قبرم بنویس: دوستاری بود  ا

که دوهزار مراقب دارد!‹ حّتی یک مراقب نیز زندگی را تیره می کند، چه رسد به آن 

یـش بسـته بـود. مـا از او  کـه بـه رو ی بـه سـوی دِر دیـر شـتافت  کردیـم و و سـپس او را تـرک 

کـه روزی در کنار دیر، مـرده اش را یافتند.  دور شـدیم و او روزگاری بـه همیـن حـال بـود تـا ایـن 

ی و مـردِم ُرهـا رسـید، بـه  کیغلـغ بـود. چـون ایـن خبـر بـه و کـم شـهر در آن اّیـام، عّبـاس بـن  حا

ی نهادنـد و گفتنـد: ›َسـْعد را کسـی نکشـته، مگـر ایـن راهبان.‹ابن کیغلـغ بـه  سـوی آن دیـر رو

گـردن زده و در آتـش سـوزانده شـود؛ و همـۀ  کـه آن پسـر  گفـت: ›راهـی جـز ایـن نیسـت  مـردم 

کـه  یـد  ورز سرسـختی  فرمـان  ایـن  در  قـدر  آن  و  گردنـد.‹  تعزیـر  یانـه  تاز بـا  بایـد  نیـز  راهبـان 
مسیحیان، در ازای سالمِت جان ها و دیر خویش، صدهزار درهم پرداختند.«1

1. خالصۀ این حکایت در تزیین األسواق )ص170 ]ص354[( آمده است.
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19. قاضی َتُنوخی

19. قاضی َتُنوخی )ز.278؛ د.342(

از فرزند رسول خدا و زادۀ وصّی او به فسادگر در استواری دین1 و دشمن ورز:

کـه میـان مشـک شـراب و تنبـور و عـود و در دامـن آوازه خوانـی یـا سـر بـر سـینۀ  کسـی  بـه همـان 

کـرده اسـت. مطربـی، نشـو و نمـا 

کـه بـا شـبهه ها  کنیزکـی آوازه خـوان راه یافتـه، آن هـم زنـی   و از پشـت مـردی مسـت بـه َرحـم 

و شائبه ها به ملک او درآمده است.

و علی، آن بهترین گام نهنده بر زمین و گرامی ترین انساِن روان میان آدمیان، را عیب می گوید.

و سبطین، همان دو سبط پیامبر را نکوهش می کند؛ پس بگو: در جایگاهی پست ]که در آن 

قرار دارد[، دستیابی به ستارگان را خواسته است.

ک پیامبر هدایتگر نسبت می دهد. گرامی و پا کارهای قرمطیان را به خاندان  و به دروغ، 

کـه هرگـز نکوهـش در ایشـان راه نـدارد و ِعـرض و شرفشـان بـا عیبجویی هـا  همـان خاندانـی 

نمی شـود. ج  کـم ار

هماننـد  گردنـد،  روان  و  سـوار  هـرگاه  و  خانه هاینـد  خورشـیِد  باشـند،  انجمنـی  در  هـرگاه 

موکب هاینـد. خورشـیدهای 

ک لـب به خنده گشـاید؛ و چون خنـده زنند، دیدگاِن  کننـد، هـا و چـون در روز نبـرد چهـره دژم 

ندبه کننـدگان را گریان سـازند.

میان جبرئیل و محّمد و علی، آن بهترین پیاده و سوار، به نشو و نما پرداختند.

که وزیر و وصّی مصطفی بود و همانند او در خوی و سرشت. همان علی 

که از خیانت دشمنان ناصبی می هراسید، در بارۀ وی فرمود: که روز غدیر محّمد  همو 

گفتـار  گفتنـد: » آری.« اّمـا سخنشـان  »آیـا مـن بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت نـدارم؟« و آنـان 

که مورد شک و اّتهام است. کسی بود 

یـخ طبرسـتان: ص 110 و الوافی بالوفیـات:462/21 »  1. در متـن »فـی عقبـة الدیـن« آمـده، ولـی در مصـادر دیگـری چـون تار
فـی ُعقـدة الدیـن« درج شـده کـه مناسـب تر بـه نظـر می رسـد و ترجمـه بـر این اسـاس صورت گرفـت. )ن.(
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پس او به ایشان فرمود: »هرکه من موالی او هستم، این برادر و همدمم پس از من موالی او است.

کـه خـدا  کلیـم اسـت  کـه وی بـرای مـن هماننـد هـارون بـرای موسـای  همـه از او فرمـان بریـد؛ 

نمـود.« خطابـش 

این قصیده 83 بیت دارد.

پی نامۀ شعر
ید و با  کـه با طالبیـان دشـمنی می ورز عبـداهلل بـن معتـّز عّباسـی )د.296( از کسـانی بـود 
گویی  آن چه از زشتِی درون و پلیدِی سرشتش حکایت می کند، در پی عیب جویی و ناسزا
کینـه اش را در قالـب شـعر  گدازه هـای آتش فشـان  کـه  در بـارۀ ایشـان بـود. بسـیار پیـش آمـده 
کـرده  ی جاودانـه  کـه زشـتی و ننـگ را بـرای و یختـه و بدیـن سـان، قصیده هایـی پدیـد آورده  ر
اسـت. چندیـن تـن از شـاعران در صـدد برآمده انـد تـا حّجت هـای باطل او را در هـم کوبند؛ از 
و  واال  شـخصّیت  ی  و البّتـه  آمـد.  خواهـد  حالـش  شـرح  و  یـاد  کـه  ابوفـراس  امیـر  جملـه: 
کـه شـعری بـا همـان بحـر و قافیـۀ آن فـرد پلیـد  خواری ناپذیـر خویـش را برتـر از آن می دانسـت 
کـه در آن، بـه یـاری علویان  بسـازد؛ پـس قصیـدۀ میمّیـۀ طالیـی و جـاودان خویـش را سـاخت 
و  بـس زشـت  کارهـای  و  بـه رسـوایی ها  و  گفتـه  بـد  ایشـان  از دشـمنان عّباسـِی  و  برخاسـته 

کرده است. ناروای بی شمارشان اشاره 

کـه بـه قصیـدۀ  نیـز از جملـۀ ایشـان، تمیـم بـن معـد فاطمـی )ز.237؛ د.374( اسـت 

گفتـه اسـت. آغـاز قصیـدۀ ابن معتـّز چنیـن اسـت: رائّیـۀ ابن معتـّز پاسـخ 
کدام دیار و سرا از آِن خاندان هند ...؟

و قصیدۀ ابن معد چنین آغاز می شود:
کوچک و بزرگ هم سان نیستیم. ای بنی هاشم! ما و شما در واالیی های 

نیز از جملۀ ایشان، ابن منّجم ]ابوالحسن علی بن هارون )د.352([ است.

کـه در بخـش شـاعران سـدۀ  و هـم از ایشـان، ابومحّمـد المنصـور بـاهلل )د.614( اسـت 

ی یاد خواهد شد. هفتم، از و
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بائّیـۀ پرطنیـن  بـا قصیـدۀ  کـه  ـی )د.752( اسـت 
ّ
آنـان، صفّی الّدیـن حل از جملـۀ  نیـز 

ی در بخش شـاعران سـدۀ  کـه در دیوانـش بـه چـاپ رسـیده و در ضمـن شـرح حـال و خویـش 

هشـتم یـاد خواهـد شـد، بـه پاسـخ او برخاسـته اسـت.

ی این  یـم. و نیـز از جملـۀ ایشـان، قاضـی َتُنوخـی اسـت که شـرح حال او را در دسـت دار

کردیـم، در پاسـخ ابن معتـز سـروده اسـت. ایـن قصیـده در  کـه بخشـی از آن را یـاد  قصیـده را 

کـه تمـام قصیـده همیـن مقـدار  الحدائـق الوردّیـه ]211/2[ بـا 83 بیـت آمـده و مـن بـر ایـن بـاورم 

کـه در چندیـن مجموعـۀ خّطـی نیـز بـه همیـن سـان آمـده اسـت. نیـز همیـن  اسـت؛ چنـان 

گشـته و در نسـمة الّسـحر فیمـن تشـّیع و شـعر  چکامـه در مطلـع البـدور ]ص136[ بـا 74 بیـت ذکـر 

دبـاء َحَمـوی )181/14( 14 بیـت از آن 
ُ
یمانـی ]مـج8/ج372/2[ بـا 48 بیـت آمـده؛ و در معجـم األ

یـاد شـده اسـت. َحَمـوی گویـد: »عبـداهلل بن معتّز قصیده ای سـرود که در آن، بـا بنی عّباس بر 

خانـدان ابوطالـب فخـر فروخـت و آغـاز آن چنیـن اسـت:
کـه می بینیـد، نخواسـت؛ پـس از چیسـت که  ای خانـدان ابوطالـب! خداونـد چیـزی جـز همیـن 

گرفته اید؟ بـر سرنوشـت خشـم 

کـه آن را بـه یکی از علویان نسـبت داد، او را پاسـخ  پـس ابوالقاسـم َتُنوخـی بـا قصیـده ای 

ی یافـت گردد و سـرآغازش این گونه اسـت: گفـت. ایـن قصیـده در دیـوان و
از فرزند رسول خدا و زادۀ وصّی او به فسادگر در استواری دین و دشمن ورز:

کـه میـان مشـک شـراب و تنبـور و عـود و در دامـن آوازه خوانـی یـا سـر بـر سـینۀ  کسـی  بـه همـان 

کـرده اسـت. مطربـی، نشـو و نمـا 

کـه بـا شـبهه ها  کنیزکـی آوازه خـوان راه یافتـه، آن هـم زنـی   و از پشـت مـردی مسـت بـه َرحـم 

و شائبه ها به ملک او درآمده است.«

گوید: در همین چکامه 

کـــه بـــر ســـرهاتان نواختنـــد، دســـتارهایی بـــا آویزه هـــای  گفتـــی: »بنی حـــرب از ضربه هایـــی 

خ بـــه شـــما پوشـــاندند«. ســـر
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آری؛ راست گفتی؛ مرگ ما با شمشیرها است و شما چون دخترکان نارپستان بر بستر می میرید.

ج  کـم ار عیجویی هـا  بـا  شـرفمان  و  ِعـرض  و  نـدارد  راه  میانمـان  نکوهـش  کـه  همانانیـم  مـا 

نمی گـردد.

گردنـــد،  کـــه چـــون در محفلـــی نشـــینند، خورشـــید محفلنـــد و چـــون ســـوار و روان  همانـــان 

مرکب هاینـــد. ماه هـــای 

گشـاید؛ و چـون بخندنـد،  بـه خنـده  لـب  نبـرد چهـره دژم سـازند، مـرگ  کـه در روز  گاه  و آن 

بگریاننـد. را  مصائـب  دیـدگان 

بـه  اینـان  بـا سـپاهیان؛  رویارویـی  بـه جـای  کـه  نبـرد  بـا  را  زیبـاروی  زنـان  اسـت  چـه نسـبت 
کرده انـد؟ خـو  دوتـار  نواختـن 

گر می دانست، آن را عیب و ننگ می شمرد. گفتی: »افتخار نبرد حنین را ما به دست آوردیم.« ا
زیـرا آن روز پـدرش ]عّبـاس[ فریـاد جنـگ برمـی آورد، اّمـا وصـّی پیامبـر شمشـیر مـی زد. تـو خـود 

کـدام برتـر اسـت: فریادگـر بلنـد آواز یـا شمشـیر زن؟ کـه  کـن  قضـاوت 
بـا وجـود فرزنـدان پیامبـر آمده ایـد و اّدعـای ارث پیامبـر را داریـد! چـه دور اسـت آن منـع شـده از 

کـه بـه نیکـی از ارث منـع می کنـد. کننـده از ارث ]= فرزنـد[  ارث بـه واسـطۀ منـع 
کردیم و شعارمان در نبرد، خون خواهی زیِد نیکو بود«.  گفتید: »ما قیام 

کـه اّدعاتان  پـس چـرا شـعارتان خون خواهـی ابراهیـم1 نبـود ]کـه خودتـان وی را کشـتید[، تـا آن 

بهانـۀ انسـان دسـت خالـی ]از دلیـل و برهـان[ در آید؟!

کتابــش بشــارة المصطفــی لشــیعة المرتضــی:  عمادالّدیــن طبــری در جــزء ]= فصــل[ دهــم از 

]ص268[ ایــن قصیــده را آورده و از حســین بــن ابی القاســم تمیمــی، از ابوســعید ِسِجْســتانی، 

ــن بــن علــی َتُنوخــی در بغــداد، از پــدرش  از قاضــی ابن القاضــی ابوالقاســم علــی بــن محَسّ

ــن، از پــدرش ابوالقاســم علــی بــن محّمــد بــن ابی الفهــم َتُنوخــی ایــن ابیــات را از  ابوعلــی محَسّ

کــرده اســت: ی اســت، روایــت  کــه از آِن خــود و قصیــده ای 
که از خیانت دشمنان ناصبی می هراسید، در بارۀ وی فرمود: که روز غدیر محّمد  همو 

»آیـا مـن بیـش از خودتـان بـر شـما والیـت نـدارم؟« و آنـان گفتند: » آری.« اّما گفتارشـان سـخن 

کـه مورد شـک و اّتهام اسـت. کسـی بـود 

1. وی ابراهیم بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی بن أبی طالب؟ع؟ است. )ن.(
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پس او به ایشان فرمود: »هرکه من موالی او هستم، این برادر  و همدمم پس از من موالی او است.

کـه خـدا  کلیـم اسـت  کـه وی بـرای مـن هماننـد هـارون بـرای موسـای  همـه از او فرمـان بریـد؛ 

خطابش نمود.«

کـــه در آســـمان اســـت،  بـــه او بگوییـــد: »هرچنـــد از خانـــدان هاشـــم هســـتی، امـــا هـــر ســـتاره ای 

درخشان نیست«.

یــخ طبرســتان )ص100( نیــز ایــن قصیــده را  بهاءالّدیــن محّمــد بــن حســن، نویســندۀ تار

کــه در رّد عبــداهلل بــن معتــّز ســروده شــده؛ و 15 بیــت از آن را آورده  کــرده و یــاد نمــوده  گــزارش 

ــت: ــه اس ــه از آن جمل ک
بـی هیـچ  گشـتند، آن هـم  ک  بـا شمشـیرهای شـما هـا کـه  زیـد  کسـان همچـون  چـه بسـیار 

شـما! ناراسـت  گمان هـای  مگـر  سـببی، 

کوچ نداد؟ آیا منصور، آن ماه های هدایت و روشنگران شبان تار را از سرزمین مدینه 

کـه هماننـد و نزدیـک او  در روز نبـرد محمـد ]= نفـس زکّیـه[ بـه سـتم، خویشـاوندانی از زیـد را 

کردیـد. بودنـد، قطعه قطعـه 

ک افتاد و سینه هاشـان  و در سـرزمین باخمری1چراغ های هدایت فرومردند و سرهاشـان بر خا

خ شد. از خون سـر

و هادی تـان در فـّخ2آن کسـان را در دره ای تنهـا نهـاد تـا کاغان سـیاه و سـپید هـر روز بامدادان 

بر کشتگانشـان فـرود آیند.

کشت. گناهی  که چون ستارگان درخشان بودند، بی هیچ  و هارون تان آن ستارگان تقوا را 

و مأمون تان رضا را پس از آن بیعت ]با شکوه[ مسموم ساخت که کوه هایی استوار سر به فلک 

کشیده از این مصیبت خم شدند3.

که ابراهیم بن عبداهلل بن حسـن بن حسـن بن علی بن ابی طالب در روزگار منصور عّباسـی  کوفه و واسـط  1. جایی میان 
آن جا شـهید شد.)غ.(

2. دّره ای در مّکـه کـه آن جـا سـپاهیان بنی عّبـاس حسـین بـن علـی بن حسـن بن حسـن بن حسـن بن علی بـن ابی طالب 
را در روزگار هادی عّباسـی کشـتند.)غ.(

« درج شـده  3. در چاپ مرکز الغدیر مصرع دوم چنین اسـت »تؤد ُذری ُشـّم الجبال الرواسـب« و در چاپ اول و دوم، »توّدُ
کـه مناسـب تر اسـت و ترجمـه بـر ایـن  اسـت. ولـی در مناقـب ابـن شـهر آشـوب »فـآدت لـم ّشـّم الجبـال الرواسـب« آمـده 

گرفـت. )ن.( اسـاس صورت 
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ــت  ــر سرنوشـ ــه بـ کـ ــت  ــب! از چیسـ ــدان طالـ ــت: »ای خانـ گفـ ــه  کـ کـــس  ــخ آن  ــت پاسـ ــن اسـ ایـ

گرفته ایـــد؟« خشـــم 

شاعر
ی چنین است: ابوالقاسم َتُنوخی علی بن محّمد بن ابی الفهم داوود بن  نام و نسب و

ید بن عبید بن مالک بن مریط بن سرح بن نزار بن  ابراهیم بن تمیم بن جابر بن هانی بن ز

َعْمِرو ْبِن حارث بن صبح بن َعْمِرو ْبِن َحْرث بن َعْمِرو ْبِن حارث بن عمرو _ پادشاه تنوخ _ 

بن فهم بن تیم اهلل _ که همان تنوخ است _ بن اسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 

ِالحاف بن قضاعة]بن[ ملک بن ِحْمَیر بن سبأ بن سحت بن یعرب بن قحطان بن غابن بن 

شالح بن شحد بن سام بن نوح نبی؟ع؟ 1�

و دانش هــای  فــراوان  و فضیلت هــای  بــوده  دانــش  یاهــای ژرف  پرآب تریــن در از  ی  و

کالم؛ دارای  کــه در علــوم بســیار دســت داشــت. او ســرآمد در دانــش  گردآمــده  مختلــف در او 

بهــرۀ بســیار در فقــه و ارث و تقســیم میــراث؛ حافــظ در حدیــث؛ الگــو در شــعر و ادب؛ بینــا بــه 

ــر ثبــت  ــه شــروط قراردادهــا و صورت جلســه های اداری و دفات گاه ب دانــش نجــوم و هیــأت؛ آ

گاه بــه لغــت؛ آمــوزگار در دانــش  کشــور؛ اســتاد در منطــق؛ چیره دســت در نحــو؛ آ یدادهــای  رو

کــه از ســرآمدان دانــش بــه شــمار می رفــت، در  قافیــه؛ و نابغــه در عــروض بــود و همچنــان 

کرامــت و نیک خلقــی نیــز یگانــه بــود و در ظرافــت و نکته ســنجی و شــوخ طبعــی، یکتــا و 

ُخلقی نرم و خویی سهل و روان داشت.

والدت و رشد وی
کیه زاده  او بـه روز یکشـنبه، چهـار روز مانـده بـه پایان ماه ذی حّجه، در سـال 278 در انطا

که در روزگار جوانی، به سال 306 آن دیار را به قصد بغداد  شد و در همان جا رشد نمود تا این 

یـخ بغـداد ]77/12[( بـه نقـل از نـوادۀ قاضـی َتُنوخـی، ابوالقاسـم بـن  1. ایـن نسـب را تـا »قضاعـه« خطیـب بغـدادی )تار
ـن، آورده و ادامـۀ آن را َسـْمعانی )األنسـاب ]485/1[( ذکـر نمـوده و برخـی از نام هـا از ابتـدا تـا قضاعـه، در ایـن دو  محَسّ

کتـاب بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد.
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گفـت و در آن جـا، بـر مذهـب ابوحنیفـه بـه تحصیـل فقـه پرداخـت و حدیـث را از حسـن  تـرک 

گرد  بـی، یـار و شـا
َ
گرد »مسـّدد«؛ احمـد بـن خلیـل َحل کرمانـی، یـار و شـا بـن احمـد بـن حبیـب 

کی؛ انس بن سـالم خوالنی؛ حسـن بن  ابوالیمان ِحْمصی؛ احمد بن محّمد بن ابی موسـی انطا

کی؛ حسـین بن عبـداهلل قّطان  کـی؛ فضل بن محّمـد عّطار انطا احمـد بـن ابراهیـم بـن فیـل انطا

یـاد جبلـی؛ محّمد بن حصن بن خالد آلوسـی َطَرسوسـی؛ حسـن  َرّقـی؛ احمـد بـن عبـداهلل بـن ز

بـن طّیـب شـجاعی؛ عمـر بـن ابی غیـالن ثقفـی؛ ابوبکـر محّمـد بـن محّمـد باغنـدی؛ حامـد بـن 

محّمد بن شـعیب بلخی؛ ابوالقاسـم َبَغوی؛ و ابوبکر بن ابی داوود فراگرفت و نیز دانش نجوم را 

نـزد بّنائـِی منّجـم کـه دارای تقویـم و جدول نجومی بـود، آموخت.

ج 
ّ

ی روایـت نموده انـد: ابوحفـص بـن آجـری بغـدادی، ابوالقاسـم بـن ثـال کسـان از و ایـن 

ـن َتُنوخـی. ی، ابوعلـی محَسّ بغـدادی، عمـر بـن احمـد بـن محّمـد ُمقـری، و پسـر خـود و

کشـته  کـه از سـال 295 تـا  کـه منصـب قضـاوت را در روزگار مقتـدر بـاهلل _  کسـی  اولیـن 

شـدنش یعنـی 320 بـر تخـت خالفـت بـود _ در عسـکِر ُمْکـَرم1 و شوشـتر و جنـدی شـاپور بـه 

کـه شـرح  عنـوان نیابـت از  قاضـی ابوجعفـر احمـد بـن اسـحاق بـن بهلـول تنوخـی ]شـاعری 

ی در سـال 310  بـرای و بـن مقلـه  ابوعلـی  را  ایـن حکـم  یـم[ سـپرد.  دار را در دسـت  حالـش 

کـه َتُنوخـی سـی و دو سـاله بـود. سـپس قضـاوت اهـواز و منطقـۀ واسـط و نواحـی آن و  نوشـت 

نیـز کوفـه و شـهرهای حـوزۀ آبگیـِر فـرات ]= انبـار و هیـت[ و همچنیـن بخش هایـی از مرزهـای 

گانـه بـر عهـده گرفـت. نیـز قضـاوت ایـذه  شـام و َاّرجـان و ناحیـۀ شـاپور را گاه بـا هـم و گاه جدا

کـه در سـال 334 بـه خالفت  و منطقـۀ نظامـی ِحْمـص را از جانـب المطیـع هلل عهـده دار شـد 

رسـید. پیشـتر المطیـع هلل قصـد برکنـاری ابوسـائب2و سـپردن منصـب قاضی القضـاة را بـه 

یـان تنوخـی، این تصمیـم خلیفه را بر هـم زدند.  تنوخـی داشـت؛ اّمـا برخـی از دشـمنانش بـه ز

1. شهری است مشهور از نواحی خوزستان. بنگرید به: معجم البلدان: 123/4. )ن.(

کلمۀ اخیر در متن نیست و از معجم االدباء افزوده شد. )ن.( 2. سه 
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نیـز پیشـتر ابن مقلـه دیـوان مظالـم اهـواز را بـه قاضـی َتُنوخـی سـپرده بـود. همچنیـن ابوعبـداهلل 

گماشـت. کارهـای نظارتـی و بررسـی ]دادخواهی هـا[  ی را در واسـط، بـه برخـی از  ْیـدی و ُبَر

در  قضاوت  منصب  عهده دار  سال  چند  »َتُنوخی  گوید:   ]393/2 الّدهر:  ]یتیمة  َثعاِلبی 

بصره و اهواز بود و چون از این کار بازداشته شد، به قصد دیدار، به آستان سیف الّدوله رفت و 

به نیکی پذیرایی کرد  او  از  و  را گرامی داشت  نیز جایگاه وی  را مدح گفت. سیف الّدوله   او 

و در بارۀ وی نامه ای به دربار خالفت در بغداد نوشت تا به کارش بازگشت و پاداش و رتبه اش 

بی وزیر  و دیگر سران عراق به او بسیار توّجه داشتند و  از وی سخت هواداری 
َّ
نیز افزون شد.ُمَهل

سبب  به  و  می شمردند  نکته دانان  تاریِخ  و  هم صحبتان  خوشبوی  گل  را  او  و  می کردند 

خوش معاشرتی و نیک خلقی و حکایت های نیکویش، با وی همنشینی می کردند.

حافظه و تیزهوشی وی
ی حافظه و تیزهوشـی، آیتی به شـمار می رفـت. فرزندش، قاضی  قاضـی َتُنوخـی در نیـرو
کـه از پـدرش شـنیده اسـت:  کـرده  ابوعلـی محّسـن، )نشـوار المحاضـره: ص176 ]140/2[( نقـل 
کـه پـدرم بخشـی از قصیـدۀ طوالنـی دعبـل  کـه پانزده سـاله بـودم، روزی شـنیدم  »در زمانـی 
یـده و مایه هـای فخـر یمنیـان را برشـمرده و شـعر  کـه در آن بـه یمـن افتخـار ورز را می خواْنـد 

گفتـه و آغـازش چنیـن اسـت: یـان را پاسـخ  کمیـت در فخـرورزی بـه نزار

گذشـت چهـل سـال، دیگـر مامـت بـس  ای بانـو! بـه خـود آی و از سـرزنش دسـت بـدار! پـس از 

است.

زیـرا  یـدم؛  ورز اشـتیاق  آن  حفـظ  بـه  مـن  و  داشـت  بیـت   600 حـدود  دعبـل  قصیـدۀ 
دربردارنـدۀ افتخـارات یمـن و مـردم مـن بـود. پـس گفتـم: ›سـرورم! ایـن چکامه را به من بسـپار 
گفت: ›گویا می بینم  ی بسیار اصرار نمودم.  کرد و من بر و ی امروز و فردا  کنم.‹ و تا آن را از بر 
کتـاب را بـه  کـه ایـن چکامـه را از مـن می سـتانی و 50 یـا 100 بیـت آن را از بـر می کنـی و سـپس 
گفتـم: ›آن را بـه مـن بسـپار.‹  کهنـه و فرسـوده بـه مـن بازمی دهـی!‹  سـویی می افکنـی و آن را 
گفتـارش بـر مـن سـنگین افتـاد. سـپس بـه  کـه  پـس آن را بیـرون آوْرد و بـه مـن سـپْرد؛ حـال آن 
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ی مخصـوص مـن بـود. در آن اتـاق، خلـوت گزیـدم و یک روز  اتاقـی درون شـدم کـه در خانـۀ و

کاری جـز حفـظ آن قصیـده نپرداختـم. سـحرگاهان حفـظ همـۀ آن چکامـه را _ بـه  و شـب بـه 

ی رفتم و برابرش  نحـو متقـن _ بـه پایـان رسـاندم و هنـگام صبح به رسـم معمول خویش، نـزد و

گفتـم: ›همـۀ  کـرده ای؟‹  کـردی؟ چـه مقـدار از قصیـده را حفـظ  نشسـتم. گفـت: ›هـان! چـه 

کـه دروغ می گویم و گفت: ›آن را بخوان!‹پس  آن را از بـر نمـوده ام.‹ بـه خشـم آمـد و گمان کرد 

گشـود و در آن نگریسـت و مـن از بـر خوانـدم تـا  گرفـت و  دفتـر را از آسـتینم بـرون آوردم. آن را 

گفـت: ›از ایـن جـا بخـوان.‹ مـن  بـه بیـش از 100 بیـت رسـیدم. چنـد بـرگ از آن را ورق زد و 

 100 بیـت دیگـر خوانـدم تـا قصیـده بـه پایـان رسـید. از حفـظ نیکـوی مـن دچـار شـگفتی شـد

و مـرا در آغـوش گرفـت و سـر و دیـده ام را بوسـید و گفـت: ›فرزنـدم! تو را به خدا سـوگند که این 

ماجـرا را بـرای هیـچ کـس نگویـی؛ زیرا بیم دارم که به تو چشـم زخم رسـد!‹«

ابن َکثیر )البدایة و الّنهایه: 227/11 ]257/11[( چکیدۀ این ماجرا را آورده است.

و  ابوتّمام  شعر  کردن  حفظ  در  مرا  »پدرم  گوید:   ]142/2 المحاضره:  ]نشوار  ابوعلی  نیز   

ُبحتری یاری کرد و پس از درگذشت او، خود نیز به حفظ این اشعار ادامه دادم تا 200 قصیده 

که از شاعران جدید و قدیم جز آن دو، ازبر بودم.  کردم؛ و این جز شعرهایی بود  از آن دو را ازبر 

بر نماید و  از  ُبْحُتری  ابوتمام و  از  که 40 قصیده  ›هر  پدرم و استادانمان در شام می گفتند: 

خود، شعر نسراید، االغی در پوست انسان است!‹ پس من نیز در حالی که هنوز بیست ساله 

کوتاه  الف  ِیّ  َرو حرف  با  را  قصیده ام  آن  آغاز،  در  و  پرداختم  شعر  سرودن  به  بودم،  نشده 

که آغاز آن چنین است: سرودم 
گـر انـدازه نـگاه داشـتن نبـود، از نهـی عقـل فرمـان نمی بـردم. آن کـه از حد درمی گذرد، رسـیدن  ا

بـه کـدام حـّد و مـرز را جسـت و جـو می کند؟«

همچنیـن ابوعلـی ]نشـوار المحاضـره: 203/7[ گفته اسـت: »پدرم از ابوتمـام و ُبْحُتری 700 

از دیگـر شـاعران جدیـد و شـاعران دو روزگار  بـه جـز آن چـه  بـر داشـت،  از  قصیـده و قطعـه 

)= روزگار اسـالم و جاهلّیـت( و نیـز شـاعران دورۀ جاهلّیـت بـه حفـظ سـپرده بـود. مـن دفتری 
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آغازیـن  بخش هـای  شـامل  کـه  اسـت _  مـن  نـزد  هنـوز  دفتـر  _ آن  دیـدم  ی  و خـود  خـّط  بـه 

کـه از بـر داشـت. ایـن دفتـر دارای 230 برگـۀ لطیـف در قطـِع “یـک هشـتِم  قصیده هایـی بـود 

ی از نحـو و لغت نیز بهره های بسـیار فراوان از بر داشـت ... و  منصـوری” بـود. افـزون بـر ایـن، و

بـا ایـن حـال، بیشـتر از بیسـت  هـزار حدیـث را در حافظه داشـت و پاسـخ می گفـت. من هیچ 

کنده  ی حافظه اش در همـۀ دانش ها پرا گر نیرو ی برتـر باشـد. ا کـه در حفـظ از و کـس را ندیـدم 

نمی شـد، هرآینـه حافظـه اش پدیـده ای هول انگیـز می بـود.«

آثار وی
ی در بیشـتر علـوم  سرشـار بـودن قاضـی َتُنوخـی از دانش هـای بسـیار و شـهرت فـراوان و

کـه  گـذار او در سـرزمین ها و شـهرها، اقتضـا می کنـد  گشـت و  یاضـی، و  نقلـی و عقلـی و ر

ی در دانـش  گفتـه اسـت: »و کـه فرزنـدش، ابوعلـی،  گرانبهـا بـوده باشـد. چنـان  دارای آثـاری 

دبـاء: 
ُ
األ ]معجـم  َحَمـوی  اسـت.«  کـرده  تألیـف  کتـاب  چندیـن  دو،  آن  جـز  و  فقـه  و  عـروض 

کتابـی اسـت در  کـه از جملـۀ آن هـا،  ی را تألیف هایـی در ادبّیـات اسـت  گویـد: »و  ]163/14

کـه خالـع گفتـه اسـت: ›در دانـش عـروض، کتابـی بهتر از آن تألیف نگشـته اسـت.‹  عـروض 

هـب، 
ّ

ـف شـذرات الذ
ّ
کتـاب علـم القوافـی از او اسـت.« َسـْمعانی و یاِفعـی و ابن َحَجـر و مؤل نیـز 

ی را از آن برگزیـده اسـت.در  ی یـاد کرده انـد و َثعاِلبـی بخشـی از اشـعار و دیـوان شـعری بـرای و

ی در بـاب غدیر آمد، خواندید که حمـوی قصیدۀ بائیه را همانند  میـان آن چـه در پـی شـعر و

کـرده اسـت. مسـعودی]مروج الذهـب: 341/4[ از قصیـدۀ  ی نقـل  دیگـر قصایـدش از دیـوان و

از  خـود  قـوم  و  تنـوخ  و  می کنـد  نقیضه سـرایی  یـد  ابن ُدَر بـا  آن،  در  کـه  کـرده  یـاد  او  مقصـورۀ 

قضاعه را می ستاید و سرآغازش چنین است:

گـر بـرای بازایسـتادن نبـود، از نهـی عقـل، فرمـان نمی بـردم. در دوران نوجوانـی بـه دنبـال  ا

از حـّد درمی گذرنـد. کـه  کسـانی هسـتیم 

کـــه تیـــر مـــژگان خوبرویـــان  کوتاهـــی نورزیـــد  کوتاهـــی ورزیـــدم، قلـــب خون چکانـــم  گـــر خـــود  ـــا ا اّم

ـــد؛ ـــر می افکنن ـــر او تی ب
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گـر بـه »اهـل غضـا«1 بنگـرد، پلـک بـر هـم نهـد و از آن پاره هـای آتـش درخـت  کـه ا و نیـز چشـمی 

گـز برجهد. 

گوید: ی در همین قصیده  و

کند؛ گوشه چشمی چرخانند، زودتر از تیزی شمشیر در جان اثر  که چون  چه بسا آهوانی 

اثری زودتر از بیم که به جان آدمی افتد2 و سریع تر از نفوذ عشق در تک خال قلب و اندرون جان.

قضاعـه از نسـل ملـک ابـن ِحمَیـر اسـت که آن قدر بـاال رفته که پس از او دیگـر جایی برای باالتر 

رفتن باقی نمانده اسـت.

ی تبـاه گشـته، بیـش از  گفتـه اسـت: »آن چـه از شـعر و ابوعلـی )نشـوار المحاضـره ]64/4[( 

یده؛ همان سـان  کـه بـر جـای مانده.« اّمـا بر کتاب های او هم طوفاِن تباهی وز مقـداری اسـت 

کـه بـه تناسـب سرشـاری دانشـش بـه  ی را بازداشـته  ی بـه منصـب قضـاوت، و کـه پرداختـن و

تألیـف فـراوان بپردازد.

مذهب او

که در دورانی همچون سدۀ سوم و چهارم  کسی  که در بارۀ مذهب  بسیار دشوار است 

یسته، کاوش و جست و جو کنیم؛ یعنی آن روزگاِر حزب بندی در اندیشه ها و گرایش ها،  می ز

که  آن  برای  انگیزه ها  فراوانِی  زمانۀ  و  مذهب ها  بسیارِی  روزگار  عقاید،  کندگی  پرا روزگار 

انسان به چیزی جز اعتقاد قلبی خویش بگراید و به آن چه نهان دلش آن را آشکار نمی کند، 

که می توانست شناخِت  آنان را  آثار و نتیجه های افکار  که روزگار،  تظاهر نماید، در حالی 

عقایدشان را بر ما ممکن سازد، نابود ساخته و سال ها بر آن برگذشته و روزگار، طومار آن چه 

کـه همیـن درسـت اسـت و تـر جمـه بـر ایـن اسـاس  1. در متـن »اهـل الفضـا« آمـده و در مصـدر »اهـل الغضـا« درج شـده 
گرفـت. »غضـا« کنایـه از سـرزمین نجـد اسـت. )ن.( صـورت 

« کـه معنـای چنـدان روشـنی نـدارد. ولـی در  2. مصـرع نخسـت در متـن و مصـدر چنیـن اسـت: »أسـرُع مـن حـرٍف إلـی جـًرّ
کـه معنایـش آشـکارتر اسـت و ترجمـه بـر ایـن اسـاس  یکـی از نسـخه های مصـدر، »أسـرع مـن خـوٍف إلـی جـوٍف« آمـده 

گرفـت. )ن.( صـورت 
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که می توانست نشانگر  گریخته بر زبان آن ها رفته، درهم پیچیده؛ همان مطالبی  را جسته و 

گذشتگان را به ما بیاموزاَند. نهفته های دل ها باشد و درس های حقیقت در بارۀ مذهب 

فـان فرهنگ نامه هـا در بـارۀ مذهـب َتُنوخـی و فرزنـدش، ابوعلـی، از 
ّ
گفتـار مؤل آشـفتگی 

گزیـدۀ خویـش را پنهـان می داشـته اند و  کـه اینـان مذهـِب  آن روزگار تـا امـروز، نشـان می دهـد 

کنان آن، عقیـده ای را  کـه فـرود می آمدنـد، بـه تناسـب مذهـب سـا در هـر سـرزمین و ناحیـه ای 

فقاهـت  بـه  ابوحنیفـه  مذهـب  بـر  َتُنوخـی  کـه  گفته انـد  کسـان  ایـن  می نموده انـد.  آشـکار 

پرداخـت: خطیـب بغـدادی در تاریـخ بغداد؛ َسـْمعانی در األنسـاب؛ ابن َکثیـر در البدایة و الّنهایه؛ 

هب؛ سـّید عّباسـی در معاهد التنصیص؛ و شـیخ ما، ابوالحسـن الّشـریف 
ّ

نویسـندۀ شـذرات الذ

ی دارای مذهـب حنفی بوده اسـت:  در ضیـاء العالمیـن. نیـز ایـن کسـان تصریـح کرده انـد کـه و

ابوالحسـنات در  ُبغیـة الُوعـاة؛ و  مـرآة الجنـان؛ ذهبـی در میـزان اإلعتـدال؛ سـیوطی در  یاِفعـی در 

الفوائـد البهّیـة فـی تراجـم الحنفیـه. همچنیـن خطیـب بغـدادی در تاریـخ بغـداد؛ و َسـْمعانی در 

کالم طبـق مذهـب معتزلـه بـوده اسـت. در  ی دانـا بـه اصـول دانـش  کـه و گفته انـد  األنسـاب 

ی  گاه بود. در لسـان المیزان آمده و کـه او به اصول معتزلیان آ یـِخ ابن اثیـر نیـز آمده  الکامـل فـی التار

بـه معتزلـی بـودن مّتهـم شـده و سـرور مـا، قاضـی در مجالـس المؤمنیـن، او را از قضـات شـیعه 

ف نسـمة الّسـحر 
ّ
شـمرده اسـت. نویسـندۀ مطلع البدور نیز به همین مطلب تصریح نموده و مؤل

گرایـش  کـه او در اصـول عقایـد، معتزلـی؛ بـا  کـرده  فیمـن تشـّیع و شـعر، از مسـوری یمنـی نقـل 

شدید به تشّیع و در مذهب، حنفی بوده است.

برآیند این سخنان پراکنده آن است که وی در اصول اعتقادی، معتزلی؛ در فروع فقهی، 

سخن  می کند،  تأکید  را  وی  مذهب  این  چه  آن  است.  بوده  زیدی  مذهب،  در  و  حنفی؛ 

هب: 519/2 ]341/4[( است: »در این روزگار _ سال 332 _ 
ّ

هم روزگار وی، مسعودی )ُمروج الذ

یاد  را  آن  از  بائّیۀ وی که بخشی  زیدیان1 است.« قصیدۀ  از جملۀ  َتُنوخی در بصره،  قاضی 

که اشتباهی روشن است. 1. در نسخۀ مأخذ، »یزیدیان« آمده 
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کردیم، کفۀ تشّیع را در ترازوی او سنگین تر می کند؛ چنان که چندین مورد از ماجراهایی که 

فرزندش، ابوعلی در الفرج بعد الّشّدة، به نقل از او آورده، از همین مطلب حکایت دارد.

وفات وی

قاضی َتُنوخی هنگام عصر روز سه شنبه هفتم ربیع االّول سال 342 در بصره درگذشت 

گشت. فرزندش،  که در شارع المربد برایش خریده شده بود، دفن  و فردای آن روز، در قبری 

گوید: »آن چه ما از درستی احکام نجومی دیده ایم، در  ابوعلی، )نشوار المحاضره ]329/2[( 

یخ والدت خویش،  که درگذشت، بر پایۀ تار کفایت می کند. پدر من در سالی  اعتبار آن ها 

گفت: ›امسال به عقیدۀ منّجمان، سال قطع ]حیات[  به تحویل نجومی پرداخت و به ما 

از  را  او  و  ابوالحسن بهلول قاضی، در بغداد نوشت  را به دامادش،  من است.‹ سپس این 

که  ی وصّیت نمود. پس چون اندکی بیماری یافت، پیش از آن  مرگ خویش خبر داد و به و

که  گردد، آن تحویل نامه را درآوْرد و مّدتی دراز در آن تأّمل نمود؛ حال آن  بیماری اش سخت 

من نیز حضور داشتم. سپس گریست و آن را بر هم نهاد و کاتب خویش را فراخواْند و وصّیت 

گرفت.  گواه  آن وصّیت  بر  روز،  و همان  نمود  امال  او  بر  نیز درگذشت،  به همان  که  را  خود 

ی آمد و او را دلداری داد و ]در درستی محاسبات  سپس ابوالقاسم، غالم ُزحل منّجم، نزد و

نجومی اش[ تردیدهایی را به میان آورد. پدرم به او گفت: ›ای ابوالقاسم! تو از کسانی نیستی 

که  کسانی نیستم  که این تحویل بر تو پوشیده ماَند و تو را به اشتباه نسبت دهم؛ من نیز از 

درستی این تحویل از نظرم پنهان بماند و از آن بگذرم و تو بتوانی در مورد آن مرا به ]تردید و[ 

ک  ی از آن بیمنا که و غفلت اندازی!‹ سپس بنشست و با پدرم در بارۀ آن موضع نجومی 

گذار.  شده بود، موافقت نمود؛ و من نیز حضور داشتم. آن گاه، پدرم به او گفت: ›مرا از این وا

قطع  ساعت  ماه،  این  پایان  به  مانده  روز  هفت  سه شنبه  روز  عصر  هنگام  که  این  در  آیا 

]حیات[ است،  میان من و تو تردید وجود دارد؟‹ ابوالقاسم، غالم زحل، از پاسخ بازایستاد؛ 

گفت: ›ای غالم! تشت  گریست. پس پدرم  ی خدمتگزار پدرم بود. آن گاه، مّدتی دراز  زیرا و
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کرد و با ابوالقاسم به  ی آن تحویل نامه را شست و پاره  را بیاور.‹ او تشت را برایش آوْرد و و

ی در عصر همان روز، چنان  ی برای همیشه جدا می گردد، بدرود نمود. و که از و کسی  سان 

گفته بود، درگذشت.« که 

نشـوار  الّدهـر )309/2 ]393/2[(؛  یتیمـة  برگرفتیـم:  مأخذهـا  ایـن  از  را  ی  و حـال  شـرح  مـا 
ـکان )288/1 ]366/3[(؛ 

ّ
المحاضـره؛ تاریـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )77/12(؛ وفیات األعیـان ابن َخِل

دبـاء )162/14(؛ األنسـاب َسـْمعانی ]485/1[؛ فـوات الوفیـات )68/2 ]60/3[(؛ الکامـل فـی 
ُ
معجـم األ

التاریـخ ابن اثیـر )168/8 ]305/5[(؛ البدایـة و النهایـه تألیف ابن َکثیـر )227/11 ]257/11[(؛ مرآة الجنان 

هـب 
ّ

)334/2(؛ لسـان المیـزان )256/4 ]295/4[(؛ معاهـد الّتنصیـص )136/1 ]11/2[(؛ شـذرات الذ

الحنفّیـه  تراجـم  فـی  البهّیـة  الفوائـد  ]541/1[(؛  )ص255  المؤمنیـن  مجالـس  ]227/4[(؛   342/2(

)ص137(؛ مطلـع البـدور ]ص136[؛ الحدائـق الوردّیـه ]211/2[؛ نسـمة الّسـحر فیمـن تشـّیع و شـعر)ج2 

]مج8/ج369/2[(؛ روضات الجّنات )ص447 و 477 ]216/5[(؛ و تنقیح المقال )302/2(�

البّتـه در چندیـن مـورد از ایـن فرهنگ نامه هـا، همچـون: مجالـس المؤمنیـن، نسـمة الّسـحر 

فیمـن تشـّیع و شـعر، و تنقیـح المقـال، میـان شـرح حـال قاضـی َتُنوخـی و نـواده اش، ابوالقاسـم 

کنیـه و شـهرت یکسـان  کـه هـر دو دارای نـام و  علـی بـن محّسـن، بـه اشـتباه افتاده انـد؛ چـرا 

کـه  )= َتُنوخـی( هسـتند. بدیـن سـان، میـان ایـن دو شـرح حـال، آمیختگـی راه یافتـه اسـت 

گاه می شـوند. گفتیـم، بـدان آ پژوهنـدگان بـه یـاری آن چـه 

دانـش  بـرای  شایسـته  جانشـینی  علـی،  بـن  محّسـن  ابوعلـی،  َتُنوخـی،  قاضـی  فرزنـد 

کـه َثعاِلبـی ]یتیمـة الّدهـر: 405/2[ آورده،  سرشـار و فضیلت هـای فـراوان پـدرش بـود و چنـان 

 ِهـالل همـان مـاه و شـاخۀ همـان درخـت و شـاهدی عـادل بـرای شـرافت و فضیلـت پـدرش، 

ی در زمان زندگی اش و جانشـین او پس از مرگش  و شـاخه ای همانند همان تنه و نمایندۀ و

ی سـروده اسـت: که از او یاد خواهد شـد، در بارۀ و به شـمار می رفت. ابوعبداهلل بن َحّجاج 
که پیرند، جوانان را بر پیران ترجیح دهم؛ هرگاه از قاضیان یاد شود 

کسـی را ایـن رأی مـن خـوش نیفتـد، ]بـا او سـتیز نکنـم و[ بـه وی سـیلی نزنـم، مگـر در  گـر  اّمـا ا

حضـور سـرورم حضـرت قاضـی َتُنوخـی.
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کتــاب الفــرج بعــد الّشــّدة، نشــوار المحاضــره، المســتجاد مــن فعــالت األجــواد،   از آثــار او اســت: 

ی در بصــره از مشــایخ آن شــهر،  کــه از دیــوان پــدرش پرحجم تــر اســت. و و دیــوان شــعر او 

گیــری  گزیــد و در همــان جــا حدیــث گفــت. نخســتین فرا گرفــت و در بغــداد ســکنا  حدیــث فرا

ــل و  ــار نخســت در ســال 349 منصــب قضــاوت قصــر و باِب ــود و ب ــه ســال 333 ب حدیثــش ب

گرفــت. ســپس المطیــع هلل او را بــه منصــب قضــاوت عســکر ُمْکــَرم  نواحــی آن دو را بــر عهــده 

و ایــذه و رامهرمــز برگماشــت و نیــز جــز ایــن شــهرها، قضــاوت شــهرهای بســیار دیگــر در نواحــی 

مختلــف را عهــده دار شــد.

او در شـب یکشـنبه، چهـار روز مانـده بـه پایـان ربیـع األّول سـال 327 در بصره زاده شـد 

و در شـب دوشـنبه، پنـج روز مانـده بـه پایـان محـّرم سـال 384 در بغـداد درگذشـت. مذهب 

ی بیشـتر و آشـکارتر  از پـدر اسـت. ابوعلـی  ی هماننـد پـدرش بـود؛ اّمـا شـواهد شـیعه بـودن و و

محّسـن، فرزنـد خـود ابوالقاسـم علـی را پـس از خـود بـر جانی نهـاد که در دانش سرشـار و ادب 

بسـیار، جانشـین پـدر و جـّدش گشـت. او مصاحـب و همـدِم سـّید مرتضـی علـم الهـدی و از 

گرفـت. نیـز  ی دانـش فرا ی بـود و بـا ابوالعـالی َمَعـّری نیـز همنشـینی داشـت و از و یـاران ویـژۀ و

ی منصـب قضـاوت در مدائن  میـان او و خطیـب ابوزکرّیـا تبریـزی، پیونـد و انـس برقـرار بـود. و

گرفت. و نواحی آن، در زنجان، َبَردان، قرمیسین، و جز آن را نیز بر عهده 

آورده  را  ی  و حال  شرح  و  نموده  روایت  او  از   )]115/12[ بغداد  )تاریخ  بغدادی   خطیب 

به  َنْرسی، معروف  ابوالغنائم محّمد بن علی بن میمون  نیز  را برشمرده است.  و استادانش 

در  که  سان  _ آن  ُرّمانی   عیسی  بن  علی  ابوالحسن  از  ی  و خود  می کند.  روایت  او  از  ُاَبّی، 

ی برای بنی زهره آمده _ و نیز ابوعبداهلل مرزبانی )د.384( روایت 
ّ
اجازه نامۀ بزرِگ عالمه حل

فان فرهنگ نامه ها، 
ّ
ی از پدر و جّدش روشن تر؛ و تشّیع او نزد مؤل می نماید. وضع مذهب و

مورد اتفاق است. او در نیمۀ شعبان سال 370 در بصره زاده شد و در شب دوشنبه دوم 

ک سپرده شد. محّرم سال 447 درگذشت و در خانه اش، در درب الّتّل به خا
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کرده است: »اندکی پیش  دباء، از قاضی ابوعبداهلل ابن دامغانی نقل 
ُ
َحَموی در معجم األ

را  پسرش  بود.  رفته  باال  سّنش  که  رفتم  ی  و کوچک نزد  َتُنوخی  ابوالقاسم  قاضی  مرگ  از 

›به خواست خدا،  گفتم:  گریست.  او  از دیدن  َتُنوخی  ی بود، نزد من آوردند.  کنیز و از  که 

گفت:  ی روشن می سازد!‹  را به و تربیت می کنی و خداوند چشمت  را  او  و  زنده می مانی 

›هیهات! به خدا سوگند! او تربیت نمی شود، مگر به یتیمی.‹ سپس چنین سرود:
کـه فرزنـد جوانمـرد بـاری بر دوش او اسـت. هرآینه خوشـبخت همان کسـی اسـت که  می بینـم 

فرزند نمی آورد؛

کرد. زیرا یا آن فرزند را چون دشمن، برجای می گذارد و یا به یتیمی بزرگش خواهد 

آن گاه، گفـت: ›می خواهـم مـادر ایـن کـودک را بـه عقد ازدواج مـن درآوری _ من او را آزاد 

گفتـه بـود،  ی  کـه خـود و کـودک، چنـان  کـردم و آن  نمـوده ام _ بـا مهـر ده دینـار.‹ مـن نیـز چنیـن 

کـه همـان ابوالحسـن محّمـد بن علی بن محّسـن اسـت و ابوعبداهلل  بـه یتیمـی پـرورش یافـت 

ی در سـال 494 درگذشـت و خاندانـش  کـم[ پذیرفتـه بـود. و ی را ]در محا قاضـی شـهادت و

ی بـه گسـتردگی سـخن  دبـاء: 110/14-124( در شـرح حـال و
ُ
انقـراض یافـت.« َحَمـوی )معجـم األ

گفته اسـت.
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20. ابوالقاسم زاهی )ز.318؛ د.352(

کتفا کند، به هدایت دست نیابد، مگر آن که والیت علی را با اخاص پیشه  هرکه به کاوش در دین ا

نماید.

کوثـر او  کفـر ورزد، از حـوض  کم بهـا جلـوه دهـد و بـه ایـن نعمـت  کـه والیـت علـی را  کـس  آن 

ننوشـد. جرعـه ای 

باغ هـای بهشـتی وی  از  بکاهـد،  از شـأنش  و  گویـد  او سـخن  در بـارۀ  از سـر دشـمنی  و هرکـه 

نبویـد. معّطـر  نسـیمی 

علـی جـان پیامبـر مصطفـی و همتـا و جانشـین و وارث دانش او اسـت؛ و این ها همه منصوص 

است؛

کودکـی بـه خداونـد روی نمـود و دعـوت پیامبـر را پیشـگامانه اجابـت  کـه در سـّن  همان کـس 

کرد؛

نـه الت و عـّزی را خـدا دانسـت و نـه نـزد آن هـا سـر فـرودآورد و نـه دوستشـان داشـت و نـه بـر 

نشـاند. فرازشـان 

که بر پشت پیامبر فراز آمد و بت ها را در نخستین فرصت درهم شکست. همو بود 

ک کرد و سپس از بام کعبه بر زمین فرود آمد و پایین جهید. و کعبه را از پلیدِی آمیخته به آن پا

که جان خویش را فدای محّمد خواست و در این راه به جان خود آز و حرص نورزید. او بود 

گران و ارزان، ارزانی نمود. به جای پیامبر بر بسترش خوابید و هر چه را داشت، از 

کرد و برید. که خواست، جدا  گردن هایی را  در نبردهای بدر و احد، 

 پـس جبرئیـل بانـگ بـرآورد: جوانمـردی جـز علـی نیسـت. نخسـت سـخنی عـام ]ال فتـی[ گفت 

و آن را ]به إاّل علی[ تخصیص زد.
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ک افتاد، بی آن  شمشـیر او پیکـر عمـرو عامـرّی را دونیـم سـاخت؛ پس وی همچون فیل بر خـا

کشد؛ کندن[ پای بر زمین  که ]در حال جان 

گردن هـا ]از بیـم رویـارو شـدن بـا وی[ پیچیـد، در  کـه بانـگ مبارزخواهـی سـر داد،  از آن پـس 

کـه از شکسـته شـدن در رنـج بودنـد. حالـی 

کـه مّدعیـان در آن روز ]بـا خـواری[ آن  روز خیبـر پیامبـر پرچـم را بـه دسـت او سـپرد، از آن پـس 

را بـه عقـب بازگرداندند.

کـه چشـمانش بـه چـرکاب و درد مبتـا بود، ]شـفا یافت و[ با بینایـی و بصیرت، پرچم  در حالـی 

را ]بـه سـوی خیبر[ برد.

کـوه مرحـب را درهـم شکسـت، پـس از آن  گشـود و دژ چـون  پـس دروازۀ خیبـر را برکنـد و آن را 

کشـت. کـه او را درجـا 

تنـد  کـه  را  پـای عسـکر ]= شـتر عایشـه[  کـرد و  ک  پـا از پیمان شـکنان  را  کـه بصـره  بـود  همـو 

کرد. می رفت، قطع 

کس پنج ]دینار[ می رسـد«. و آن سـهم ها]ی پنج تایی  گفت: »به هر  و اموال را تقسـیم نمود و 

دقیقا[ به اندازۀ همۀ سـپاه بود.

گفتـه  کـه از آن چـه  کـرد. دیدنـد  گفـت: »امـروز نیرویـی بـه یـاری می رسـد«. و شـمار آن را یـاد  و 

کـم بـود و نـه بیـش. بـود، نـه 

بـرآورد و سـرها را شـکافت و سـینه ها را درهـم  از نیـام  را  کـه در صّفیـن شمشـیرش  همـو بـود 

. شکسـت

کـه  کـه َعْمـِرو ْبـِن عـاص و ُبْسـر بـن أرطـاة بـا شـرمگاه خـود بـا آن کـس  گاه  کرامـت، آن   و از روی 
بـر ایشـان اشـراف یافـت، رو بـه رو شـدند، از آنـان روی گردانـد.1

همو در نهروان سیل خون جاری ساخت و ریشه ای را که در آن جا مایۀ فساد شده بود، برکند.

کـرد و حّتی شـمارۀ درو شـدگان و  کـه گفـت نهروانیـان از نهـر گذشـتند، تکذیـب  سـخن کسـی را 

گشـتگان آن لشـکر را بیـان نمود. نابـود 

گردآورد. که قرآن را با احکام واجب و مباحش  او بود 

کـه پـس از روزه داری، غـذای خویـش را بـه دیگری بخشـید و قرص نانـش را به نیازمند  او بـود 

عطـا کرد.

کتاب )158/2 و 165( گذشت. 1. شرح این ماجرا در همین 
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کـرد  یـاد  ایـن سـوره  در  را  ایشـان  پـاداش  و  فروفرسـتاد  را  أتـی  تعالـی سـورۀ هـل   پـس خـدای 
و بازگفت.1

کـه انـس بـن مالـک هـراس ورزیـد تا حق را به سـود وی گواهی دهد؛ پـس دچار بیماری  او بـود 
پیسی شد.2

کـه علی گفت: »چه کسـی ماجرای غدیر را به سـود مـن گواهی می دهد؟«  و ایـن هنگامـی بـود 

کرد. گام پیش نهادند؛ اّما انس فروگذاری  که شنیده بودند،  پس آنان 

گفـت: »دروغ می گویـی. بـه زودی بـه مرضـی  گفـت: »ماجـرا را از یـاد بـرده ام.« و علـی  انـس 

کـه جامـه ات نتوانـد آن را بپوشـاند!« دچـار خواهـی شـد 

که در حکمت و نسبت به انگشتری پیامبران، نگینی! ای زادۀ ابوطالب؛ ای 

کـرد؛ اّمـا برخـی جـام دوستی اسـت را بـا خوشـگواری نوشـیدند و برخـی  فضـل تـو را انـکار نتـوان 

گلوگیـر شـد. را 

گلوگیر. یاد والیت تو نزد دوستارانت جام شفا است و نزد دشمنانت جام 

کـه برخـی در باغ هـای پرشـکوفه بـا غنچه های خنـدان، به  و ایـن هماننـد حـال پرنـدگان اسـت 

سـر می برنـد و برخـی در قفس.

کـه خالفـت بـه نـّص حدیـث غدیـر از آِن او  او در بـارۀ خالفـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و ایـن 

اسـت، چنیـن سـروده اسـت:

کاوشم دانستم؛ که پس از بررسی و  گاه  گرفتم، آن  حیدر را موال و امیر خویش 

که خافت پس از پیامبر، به فرمان مقّدر شدۀ خدای رحمان، از آِن او بوده است.

که به موجب روایت صحیح، پیامبر در روز غدیر به او فرمود: او است آن 

»ای علی! برخیز و پس از من، پیشوای آنان باش؛ و هنگام حشر سعادتمند و شادمان بازگرد!

تـو مـوالی ایشـان هسـتی و امرشـان تمـام و کمـال در دسـت تـو اسـت. ایـن نّصـی اسـت از وحـی 

کـه ]در حافظه هـا و[ بـر لـوح فهـم آدمیـان نیـز نگاشـته شـده اسـت.« خداونـد 

کـه خـدای عـرش بـه پیامبـر فرمـوده بـود: »امـر را اباغ کـن و برای  ایـن سـخن بـدان سـبب بـود 

فرمانـم بهتریـن فرمان پذیـر باش؛

گفتیم. د )ص107-111 و 169( سخن 
ّ
ک پیامبر و سرورشان، در همین مجل 1. از نزول سورۀ هل أتی دربارۀ خاندان پا

کتاب )191/1( گذشت. 2. تفصیل این ماجرا در همین 
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گـر نافرمانـی کنـی و ایـن سـخن را نرسـانی ]گویـی هیچ[، امر مـرا اباغ نکـرده و یادآوریم بندگان  ا

را ]بـه فطـرت توحید[ آشـکار نکرده ای.

نیـز در ایـن سـخن، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را می سـتاید و از واجـب بـودن والیتـش بـه موجـب 

حدیـث غدیـر یـاد می کند:
کـــن و پیـــرو  ای فریبگـــر! دســـت از زشـــتکاری ها بشـــوی و بـــه حـــق )=علـــی علیه الســـام( تکیـــه 

آن شـــو.
کـس جـز پیامبـر اّمـی فرمـان نبـرد و  گرونـده بـه توحیـد بـود و از هیـچ  کـه نخسـت  همـان کسـی 

کـرد. او را پیـروی 
که پیامبر در بارۀ وی فرمود: »علی با حق اسـت و حق با او.« همو 

همو که شمشیر خداوند را در میان مردم برکشید؛ شمشیری از نور که خدای واال آن را سرشته بود.

که روز خیبر سپاهیان را درهم شکست و دروازۀ قلعۀ قموص1 را از جای برکند. او 
که در غدیر او را فراز برد. گاه  و پیامبر والیتش را بر همگان واجب ساخت، آن 

گاه است. که آن چه تو ]ای فریبگر[ می گویی، هر شنونده ای به بطانش آ گواهی می دهم 

گوید: همچنین در مدح آن امام _ صلوات اهلل علیه _ 
ک، سـخنانی انکارنکردنی در  در غدیـر خـّم حیـدر بـه خافـت تعییـن شـد و پیشـتر نیـز پیامبر پـا

ایـن باب فرمـوده بود.
که پیامبر استوارانه قصد حرکت به سوی تبوک نمود و او را فراخواند. و آن هنگامی بود 

کـه بـه نیـروی حـق، بـدکاران را سـرکوب  پـس فرمـود: »بـه جـای مـن در مدینـه بمـان؛ و بـدان 
کـرد.« خواهـی 

ک روان شـد، مردانـی بـر ضـد علـی همدسـت شـدند و بـه بدگویـی آشـکار از او  چـون پیامبـر پـا
گشـودند؛ زبـان 

گفتنـد: »محّمـد از علـی ناخنشـود اسـت.« و ایـن سـخن دشـمنان، دروغ و بـس زشـت و نـاروا   و 
بود.

گفتنـد: »علـی آمـده« پـس  پـس علـی بـه دنبـال پیامبـر رفـت و پیـش از »معـّرس«2 بـه او رسـید. 
رو بـه عقـب آمدنـد و پیامبـر رو بـه آن سـو نمـود!

که قلعۀ ابوحقیق یهودی در آن جای داشته است. )معجم البلدان: 398/4( )م.( کوهی بوده در خیبر  1. قموص 

2. مکانی نزدیک مدینه بوده است. )ن.(
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کسـان و آن چـه را آشـکارا بیـان می کـرد یـا در دل پنهـان می نمـود، برایـش  و چـون سـخن آن 
آشـکار سـاخت،

که هارون برای موسـی  پیامبر فرمود: »آیا دوسـت نمی داری جانشـین من باشـی، همان سـان 

بـود؟ و حّتـی جایـگاه تو از او نیز برتر اسـت.«

بهتریـِن آفریـدگان او را از نظـر قـدرت و قـدر و منزلـت بـاال بـرد؛ و ایـن از جانب خـدای بلندمرتبه 

رقم خـورده بود.

پـس رسـول خدا فرمـود: »ایـن اسـت امـام شـما.« ای سـرگردان! ایـن سـخن را خداونـد در بـارۀ او 

بـه پیامبـر وحـی نمود.

شاعر
کـرخ در منطقۀ  ـف قّطـان بغدادی، سـکنا گزیده در 

َ
ابوالقاسـم علـی بـن اسـحاق بـن َخل

قطیعـة الّربیـع1، مشـهور بـه زاهـی2، شـاعری نابغه بوده که در شـعر خویش، بـه اهل بیت وحی 

گـردن نهـاده و بـا موّدتشـان، پـاداش رسـالت را ادا  گرایـش داشـته و بـه مذهـب ایشـان  سـخت 

گونه ای  که در چهار جزء اسـت، در سـتایش و سـوگ آنان اسـت؛ به  کرده، و بیشـینۀ شـعرش 

بـه  کـه آشـکارا  از آن دسـتۀ شـاعران اهـل بیـت شـمرده شـده  کـه در معالـم العلمـاء ]ص148[ 

یارویـی بـا دشـمنان  ی همـواره در شـعرش بـه نبـرد و درگیـری و رو وصـف آنـان پرداخته انـد. و

از ایـن رو، شـعرش در میـان  از ایشـان برمی خاسـت؛  بـه حمایـت  بـود و  اهـل بیـت مشـغول 

انتشـار  و  رواج  نبودنـد،  معتقـد  والیتشـان  بـه  یـا  یدنـد  می ورز دشـمنی  بدیشـان  کـه  کسـانی 

بغـداد  تاریـخ  در  کـه  چنـان  پنداشـته اند،  اندک سـرای  شـاعری  را  او  سـبب،  بدیـن  نیافـت. 

ی، برای  ]350/11[ و جز آن آمده؛ اّما پرباری شـعر و نکویی تشـبیهات و زیبایی تصویرهای و

گریزی از ستایش او باقی نگذاشت. صاحبان  فرهنگ نامه ها 

کسـی چـون  کـه از خالفـت و امامـت جـدا نیسـت، از  و در فهـم معنایـی از لفـظ مولـی 

کـه مـورد  کالم اسـت و سرشـاری اش از دانـش لغـت و ادب عربـی  گاه بـه فحـوای  کـه آ زاهـی 

1. منسوب به ربیع بن یونس، پرده دار و غالم منصور و پدِر وزیرش، فضل بن ربیع.

کلمۀ نسبت یافته به آن، زاهی و إزاهی است. 2. منسوب به »زاه« که روستایی در نیشابور بوده و 
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کنـدن ایـن معنـا ]از لفـظ مولـی[ در شـعرش، خـود حّجتـی اسـت  اتفـاق همـگان اسـت، و پرا

نیرومنـد بـر درسـتِی نظـر شـیعه در اسـتدالل بـه حدیـث غدیـر بـر امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ �

کـه  زاهـی در روز دوشـنبه، ده روز مانـده بـه پایـان مـاه صفـر سـال 318 زاده شـد؛ چنـان 

ی در روز  ـکان بـه نقـل از طبقـات الّشـعراء تألیـف عمیدالّدولـه، تصریـح نمـوده اسـت. و
ّ
ابن َخِل

چهارشـنبه، ده روز مانـده بـه پایـان جمادی االولـی بـه سـال 352 در بغـداد درگذشـت و در 

گـزارش عمیدالّدوله اسـت؛  ک سـپرده شـد. ایـن بر پایۀ  قبرسـتان قریـش ]در کاظمیـن[ بـه خـا

ی را 360  اّمـا خطیـب بـه نقـل از َتُنوخـی، و نیـز َسـْمعانی بـه نقـل از خطیـب، سـال وفـات و

دانسـته اند.

که در فرهنگ نامه ها، به شـعر شـیعِی واال و پرارج او عنایت نشـده، ما بخشـی  از آن جا 

گوید: ی در سـتایش امیرالمؤمنین؟ع؟  از آن را یاد می کنیم. و
ای سرورانم، ای خاندان یاسین! وحی از جانب خداوند تنها بر شما فرود آمد.

کارهـای واجـب مـا پذیرفتـه می شـد و نـه از طریـق بهتریـن رودخانـه بـه  گـر شـما نبودیـد، نـه  ا

سـوی دریـای عفـو روان می شـدیم.

کرد و دوستی تان را بر ما شرط نمود. در عالم ذّر خداوند دربارۀ شما به ما سفارش 

گوار بیامیزد،  ل را با آب آلودۀ نا کند و این آب صاف زال که شما را با دیگران قیاس  کسی 

کوه هـا را بـا سـنگریزه یـا دریاهـا را بـا چنـد قطـره هماننـد  کـه بـه نادانـی  کسـی اسـت  همچـون 

سـازد.

کشیدۀ وی است. علی همتای مصطفی و زدایندۀ اندوه از او و شمشیر 

بـر   گرفـت و  کـه بـه بزرگی هـا و نیکی هـا سـبقت  کننـدۀ نمـاز  او اسـت نخسـتین روزه گـزار و ادا

همین سبقت به او غبطه خوردند.

کـه در  گوینـده بـا خورشـید بـود و در باِبـل خورشـید برایـش بازگردانـده شـد، در حالـی  او سـخن 

گرفتـه بـود. غـروب گاه خـود جـای 

گوارا از زمین جوشاند. کوبید و در سرزمینی خشک برای لشکریان آب  او پای بر زمین 

کـه آن جوی هـا هـرگاه  کـه همـۀ دریاهـا نـزد او چـون جویـی هسـتند  دریایـی اسـت از دانـش 

برمی گیرنـد. دریـا آب  آن  مـوج  از  بنوشـند،  می خواهنـد جرعـه جرعـه آب 
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کـه دچـار بیـم و دهشـت  گاه  کـه در نـگاه عقـل، در برابـر وی، هـر شـیری آن  او اسـت شـیر بیشـه 

کند. شـود، کوچـک جلـوه 

دانش خدا را در زمین گسترد و خداوند رحمان به واسطۀ دوستی اش رزق و روزی را گسترش داد.

کودکـی شمشـیرش را در روز نبـرد در دسـت او بینـد، ]از بیـم  گـر  کـه ا شمشـیری اسـت ]الهـی[ 

گـردد. بسـیار[ موهایـش سـپید 

کـه بـا آن شمشـیر پیکرشـان  گام بـردارد و چـه پلیـدان  و بـا آن شـتابان و باانگیـزه بـه میـدان گاه 

گشـته اسـت! شـکافته و دو نیـم 

که به علی  گوینده با خورشید« اشاره دارد به روایتی از رسول خدا؟ص؟  این سخن وی: »سخن 

فرمود: »ای ابوالحسن! با خورشید سخن بگو؛ که او نیز با تو سخن گوید.« علی؟ع؟ گفت: »درود 

گفت: »بر تو درود ای امیرالمؤمنین و پیشوای  بر تو ای بندۀ فرمانبِر خدا و رسولش!« خورشید 

تقواپیشگان و راهبر سپیدرویان درخشان چهره! ای علی! تو و شیعیانت در بهشت جای دارید. 

که ]قیامت[زمین از وی بشکافد و بیرون آید، محّمد است و سپس  کس  ای علی! نخستین 

تویی؛ و نخستین کس که زنده گردد، محّمد است و سپس تویی؛ و نخستین کس که جامه بر 

او پوشند، محّمد است و سپس تویی.« آن گاه، علی؟ع؟ برای خدای تعالی سجده نمود، حال 

آن که از چشمانش اشک می بارید. پس پیامبر به روی او خم شد و فرمود: »ای برادرم و محبوبم! 

کنان هفت آسمان مباهات ورزیده است.« سر بردار که خداوند با تو به همۀ سا

ْمَطین: باب سی و هشتم ]185/1[(؛ خوارزمی  وئی )َفرائُد الّسَ این روایت را شیخ اإلسالم حّمُ

)المناقب: ص68 ]ص113[(؛ و ُقْنُدوزی )ینابیع الموّده: ص140 ]140/1[( با ذکر سند آورده اند.

که در باِبل خورشـید برایش بازگرانده شـده« نیز اشـاره دارد به حدیث  کسـی  ی: »و  این سـخن و

کـه آن را َنصـر بـن     ُمزاِحـم )وقعـة صّفیـن: چـاپ مصـر؛ ص152  رّد الّشـمس بـرای علـی؟ع؟ در باِبـل 

حرکـت  بابـل  سـرزمین  در  علـی  »همـراه  اسـت:  آورده  عبدخیـر1  از  سـند  ذکـر  بـا  ]ص136[( 

که آن را سرسـبزتر  می کردم. وقت نماز عصر فرارسـید. به هیچ مکانی نمی رسـیدیم، مگر این 

کتاب )67/1( گذشت. 1. شرح حال و ثقه بودن وی در همین 
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کـه دیـده بودیـم، رسـیدیم؛  از دیگـری می دیدیـم. سـرانجام بـه جایـی بهتـر از جاهـای دیگـر 

کـه خورشـید در آسـتانۀ غـروب بـود. علـی فـرود آمـد و مـن نیـز همراهـش فـرود آمـدم.  حـال آن 

را  عصـر  نمـاز  بازگشـت.  عصـر  نمـاز  ادای  انـدازۀ  بـه  خورشـید  پـس  خوانـد؛  را  خداونـد  ی  و

گشت.« گزاردیم و آن گاه، خورشید پنهان 

ی: »و در سرزمینی خشک برای لشکریان آب  گوارا از زمین جوشاند« اشاره دارد به  نیز این سخن و

که َنصر بن     ُمزاِحم )وقعة صّفین: ص162 ]ص145[( با ذکر سند از ابوسعید تیمی، یکی  روایتی 

که به عقیصا معروف بوده، آورده است: »در مسیر حرکت علی به شام، با او همراه  از تابعین 

کوفه از جانب این آبادی ها رسیدیم. افراد تشنه شدند و به  بودیم. هنگام ظهر به فراپشت 

که  گویی  آب نیاز داشتند. علی ما را ُبرد تا به صخره ای در زمینی سخت و ناهموار رسانید، 

ُبزی بر زمین نشسته بود. سپس به ما فرمان داد تا آن صخره را از جای برکنیم. پس برایمان 

به جای  را  آن  تا  فرمان داد  گشتند. سپس  آن نوشیدند و سیراب  از  افراد  و  آمد  بیرون  آبی 

کسی  کردند و اندکی راه را پشت سر نهادیم. علی فرمود: ›ازشما خود برگردانیم. افراد حرکت 

›آری؛ ای امیرالمؤمنین!‹  گفتند:  که ازآن نوشیدید، بشناسد؟‹  هست که مکان آن آبی را 

کردند. رّد  کنید!‹ مردانی از میان ما، سواره و پیاده، حرکت  فرمود: ›پس بدان سوی حرکت 

که فکر می کردیم آب در آن جا است. پاها را دنبال نمودیم تا به مکانی رسیدیم 

به  و  ناتوان شدیم  یافتن  از  که  آن  تا  نیافتیم  اّما چیزی  برآمدیم؛  آن  به جست و جوی 

که نزدیک شما است،  کنان دیر پرسیدیم: ›آن آب  سوی دیری در نزدیکِی خود رفتیم. از سا

گفتند: ›آری هست؛ ما، خود، از آن  گفتند: ›نزدیک ما آبی نیست.‹ افراد  کجا قرار دارد؟‹ 

گفت: ›این  گفتیم:›آری.‹ صاحب دیر  گفتند: ›شما، خود، از آن نوشیدید؟‹  نوشیدیم.‹ 

دیر برپا نشده، مگر با همان آب؛ و آن را برنیاورده، مگر پیامبر یا وصّی پیامبری.‹«

گزارش نموده است. این را خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 305/12( با ذکر سند 

گوید: ی در قصیدۀ طائّیۀ خویش  نیز و
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گشت. که با نگهداری او، توحید در میان مردم حفظ و استوار  او واپسیِن همۀ اوصیا است 

گشـــودن رمزهـــای اشـــارات آن؛ و همـــو قطـــب  او باطـــن علـــم غیـــب و نیـــز ظاهـــر آن اســـت، در 

]ســـعادتمندان و[ خوشـــحاالن اســـت.

که بدعت های هیاهوگران را میراند. کرد، چنان  با تیزی شمشیرش دین را زنده 

کـه بـه دانـش هدایـت چنـان احاطـه داشـت که هیچ کـس را آن  او بـود فقه آمـوز  و قاضـی اّمـت 

احاطه نبود.

ــر بـــزرگ[ و حّجـــت و مایـــۀ آزمـــون مـــردم و چـــراغ روشـــنی بخش  ــأ اعظـــم ]= خبـ ــو بـــود نبـ همـ

ســـهمگین. ورطه گاه هـــای 

کـه همراه بـا هدایت  ریسـمانی بـود کشـیده بـه سـوی خـدا و دروازۀ فروریختـن گناهـان و کسـی 

کارهـای بسـته را وامی گشـود. ]و در راه حـق[ 

کـه با  کـه دل آن کـس بـا وی درآمیـزد  آن »قـدم صـدق« ]و دارایجایـگاه و منزلـت راسـتین[ بـود 

گنـاه[ درآمیخته نشـده اسـت. گام هـا ]ی 

رود طالـوت بـود و نیـز »َجنـب اهلل« ]= صاحـب حـق الهی[ و »عین اهلل« ]= چشـم خدا[ که عقل 

بـا نور آن، مدهوش می شـود.

کننـــده ای در آن خطـــا ورزد، در آن کـــه خطا کـــه ســـخن زشـــت و نـــاروا  گیرنـــده ای بـــود   گـــوش فرا

 راه نمی یافت.

گـــر عنایتـــش نبـــود، بـــه  کـــه ا  نـــزد خـــدای عـــرش بازگشـــتگاه نیکـــو او اســـت و همـــو اســـت 

گمراهی می افتادیم.

گیرنـده« اشـاره به حدیثی دارد که حافـظ ابو ُنَعیم )ِحلیة األولیاء:  ی: »گـوش فرا ایـن سـخن و

62/1( بـا ذکـر سـند از رسـول خدا؟ص؟ آورده اسـت: »ای علـی! همانـا خـدای؟زع؟ مـرا فرمـان داد 

تـا تـو  را بـه خویـش نزدیـک سـازم و بـه تـو بیامـوزم تـا فـرا گیـری. و این آیـه نازل شـد: ›و گوش های 

گیر دانش من هستی.« گوش شنوا و فرا گیرد.‹ ]حاّقه/12[ پس تو  گیرنده، آن را فرا فرا

گروهی از حافظان با ذکر سند آورده اند. این روایت را 

گفتـه اسـت: »بیشـینۀ مفّسـران اعتقاد  قاضـی َعُضـد ِایجـی )المواقـف: 276/3 ]ص411[( 

گیرد.‹« گیرنـده، آن را فرا کـه ایـن آیـه در بـارۀ علـی اسـت: ›و گوش هـای فرا دارنـد 
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گفته است: ی در ستایش موالی ما امیرالمؤمنین؟ع؟  نیز  و

علی را موالی خویش شمار  و از نور  وی پرتو برگیر تا به بهشت راه یابی و از جامش سیراب 

شوی.

کـه از وی درگـذرد ]و راه دیگـر در پیش گیرد[  کنـد، نجـات یابـد؛ و آن  کـه والیـت او را پیشـه  هـر 

نـه دیـن را شـناخت و نه بنیـان آن را.

که حّتی یک روز هم سر پیش بتان خم نکرد. گراینده به توحید الهی بود  نخستین 

کـه دشـمنانش ]فضـای[ تنفـس را بر  وی  گاه  کـرد، آن  جـان خویـش را فـدای پیامبـر مصطفـی 

کـرده بودند. تنـگ 

گردش را گرفته بودند. با آرامش خاطر بر بستر پیامبر آرام گرفت، حال آن که نگهبانان شب، گردا

که با شمشیر آویخته، بیدار بود، یورش آوردند، که آنان بر  وی  گاه  آن 

کنده شده به عقب بازگشتند در حالی که جنگ آوری اش  به سوی ایشان هجوم برد و آنان پرا

آنان را از نزدیک  شدن به او باز می داشت.

کنار رفت1. که در آن خانه، پوشـش از چهرۀ هدایت  او شـکنندۀ بتان اسـت در خانه ای 

گرفتـن ]اسـتقرار[ دیـن، همـراه ]و  کـه شـتاب  بـر شـانۀ بهتریـن آفریـدۀ خـدا فـراز رفـت، حـال آن 

رهیـن[ او بـود.

کرد. کوبید و زیر و زبر  الت را سرنگون ساخت و هبل را فروافکند و آن را سخت درهم 

کـه آن را پیراسـته بـود چـون بتـان پلیـد  آن گاه، مـوالی مـن بـر بـاالی خانـه فـراز آمـد؛ در حالـی 

آن را فـرو افکنـد.

کنـده شـدنش در  کـه صـدای  کنـد، چنـان  گونـه ای اعجازیـن از جـای  همـو در قلعـۀ خیبـر را بـه 

ک ]آن اعجاز[ شنیده شد. پژوا

که برگیرندۀ اخگر، آن را از آتش آن آتش دان، بیرون آوَرد. گویا شراره ای است از آتش دانی 

کـه دو بـار بـه َعْمـِرو ْبـِن عبـدوّد ضربـه زد و پیکرش بی حرکـت بر زمین افتـاد، آن زمان که  همـو 

از خندق عبور نمود و در اطراف آن به جست وجو پرداخت.

که بند مشـک ها باز بود ]= آبی در دسـترس  همو در چاه فرورفت و از مرگ نهراسـید و در حالی 

نبود[، به جسـت وجوی آب رفت.

کعبۀ معّظمه. )ن.( 1. کنایه است از به دنیا آمدن امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
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کـه از شـعله هایش دود   همـو جّنیـان را بـا پرتـاب شـهاب های خویـش سـوزاند؛ شـهاب هایی 
و اخگر برمی خاست.

گشتند و او با تعویذ از شّر آن ها محفوظ ماند. که جّنیان فرمان پذیر وی  گاه  کرد تا آن  چنین 

کـه امام احمد  ی بـا ایـن سـخنش: »همـو در چـاه فـرو رفت« اشـاره دارد بـه روایتی  توضیـح: و
بن حنبل )مناقب علّی بن أبی طالب؟ع؟(1، با ذکر سـند از علی؟ع؟ آورده اسـت: »در شـب نبرد 
ی  کسـی بـرای مـا آب مـی آوَرد؟‹ افـراد از پذیـرش سـخن و بـدر، رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›چـه 
گرفت و به سـوی چاهی بسـیار ژرف  کردند. علی برخاسـت و َمشـکی را در آغوش  خودداری 
یـک رفـت و در آن فـرو شـد. پـس خداونـد بـه جبرئیل و میکائیل و اسـرافیل وحی فرسـتاد  و تار
کـه شـنونده را بـه  گردنـد. آنـان بـا همهمـه ای  کـه بـرای یـاری محّمـد و بـرادرش و حزبـش آمـاده 
وحشـت می افکنـد، از آسـمان فـرود آمدنـد و چـون برابـر آن چـاه رسـیدند، یکایـک تـا فـرد آخر، 

بـرای بزرگداشـت و گرامـی داشـتن علـی، بـه او سـالم دادند.«

این را ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: 450/2 ]172/9[( آورده است.

گوید: ی در ستایش از آن امام _ صلوات اهلل علیه _  نیز و
کشت.2 که ولید و ُعْتَبه و عامری و ذوالخمار و مرحب را  این است آن 

ک و نگران باشد. که دستانش با قدرت، جنگاورانی را در هم شکست، بی آنکه بیمنا همان 
گشوده است. که به سوی شکار چنگال  در هر رستنگاه موی او شیری است 

گفته است: همچنین در شأن او _ سالم اهلل علیه _ 
ـــو3  ـــاه و نگهـــداری ت ـــه در پناهـــت باشـــم و پن ک ـــو را پناهـــگاه خویـــش ســـاختم  ای ابوالحســـن! ت

شاملم شود.

کر، حدیـث 868 و در امالـی اش،  یـخ ابـن عسـا 1. حدیـث شـماره 171 و در فضائـل الصحابـه، حدیـث شـماره 1049، تار
گفتـه اسـت: آن را صاحبـان  کـه  بخـش 221، ذخائـر العقبـی، ص 68؛ تذکـرة خـواص االمـه، ص 46 همگـی از احمـد 
کتاب هـای مغـازی یـاد کرده انـد. نیـز در ایـن کتاب هـا آمده: جواهـر المطالب: 91/1؛ سـمط النجوم العوالـی: 485/2؛ و 

کـرده اسـت، چنانکـه در جمـع الجوامـع سـیوطی: 78/2، آمـده اسـت. ابـن شـاهین نیـز بـا ذکـر سـند آن را روایـت 
یـة بـن ابی سـفیان بودنـد کـه در بدر کشـته شـدند. و نیز  2. ایـن کسـان، ولیـد بـن عتبـه و عتبـة بـن ربیعـه، دایـی و جـّد معاو
عمـرو بـن عبـدوّد عامـری و عـوف بـن ربیـع بـن سـماعه و مرحـب خیبـری که یکـی در نبرد خنـدق و دومـی در نبرد حنین 

و سـومی در نبـرد خیبـر  بـه دسـت علـی؟ع؟ بـه قتل رسـیدند. )ن.(
گرفت. )ن.( 3. در متن »الزماما« آمده، ولی »الذماما« درست است و ترجمه بر این اساس صورت 
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کـن و سـرای قدسـی ات را اقامتـگاه مـن  کـه برانگیختـه می شـوم، مـرا شـفاعت  پـس در روزی 

قـرار ده!

زیرا من نه نعثلی )=عثمانی( بودم و نه دوستار عتقیق )= ابوبکر( و نه مرد زشت و حقیر.

ک سروده است: و هم در ستایش اهل بیت پا
کـه مـرا بـرای دوسـت داشـتن خانـدان پیامبـر سـرزنش می کنی! آیـا در نظر نمی گیری کسـی  ای 

کـه دوسـتی بـا  کـه دوسـتی او را وا می گـذارد؟ ]پـس بـدان  کـه پیامبـر را دوسـت مـی دارد و کسـی 

اهـل بیـت نیـز چون دوسـتی بـا پیامبر اسـت.[

بـرای نگاشـتن،  از آن هـا  گرفتـِن قلم هـا  بـر  بـا جوهـر  گـر دریاهـا  ا کـه  اینـان خاندانـی هسـتند 
قلـم شـوند.1 دنیـا  و همـۀ درختـان  خشـک شـوند 

کـه بامـدادان و شـامگاهان در  و آدمیـان و جّنیـان فضیلت هاشـان را بنگارنـد و همـۀ آن چـه 

برگیرنـد، حّتـی یـک دهـم آن فضیلت هـا را ننگارنـد؛ و بلکـه همـۀ تـاش ایشـان در نـگارش آن 

کوچک به شمار آید. فضیلت ها، ناچیز و 

کـه روزگار  فرمان بـر بـه فرمان آنان  آنـان صاحبـان افتخـار و محورهـای چرخـش روزگار هسـتند 

است.

ک و ساالر و علویان روشن رویند. ایشان خاندان احمد و سروران بزرگوار و تابنا

کـه قبیلـۀ مضـر از  گرامیـان دارای فضـل و بزرگ انـد  ایشـان سـپیدچهره های خانـدان هاشـم و 

آنـان سـیادت یافتـه اسـت.

کـه در قـدر و منزلـت به پای  پـس بـا عقـل خویـش نیـک بیندیـش؛ آیـا جـز آنـان کسـانی هسـتند 

کـه بـه دستشـان رقـم خوَرد. کـه سرنوشـت و تقدیـر  مـی رود  ایشـان برسـند؟ آنـان مردمـی هسـتند 

گوهر نبوت به  کشـان سرشـته شـود، از ]جام[ صفای جان نوشـانده شـدند و  که خا پیش از آن 

ایشـان داده شـد؛ پس هرگز آلودگی در ایشـان راه نیافته اسـت.

گـردن دارنـد  گردن آویـزی از بزرگـی بـه  کـه هماننـدش نیسـت و  تاجـی از شـرافت بـر سـر دارنـد 

کـه نظیـرش نباشـد.

یاها مرّکب و جّنیان شـمارنده و آدمیان  گـر درختـان قلـم و در 1. اشـاره دارد بـه ایـن سـخن روایـت شـده از رسـول خدا؟ص؟: »ا
نگارنده شـوند، نتوانند فضیلت های علی بن ابی طالب را به شـمار آورند.« )المناقب خوارزمی: ص2 و 235 ]ص32 
و 328[؛ کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبـی طالـب؟ع؟: ص123 ]ص251[؛ تذکـرة خـواّص األّمـه تألیـف سـبط: 

ص8 ]ص13[(�
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که از آنان یاد شـود، درود  کنند. هرجا  کفایت  ایشـان حّجت های روشـن من نزد خدایند و مرا 

گردد. بر ایشـان جاری 

کـه تنـه  اش مصطفـی  آنـان درخـت شاخه گسـتر شـکوهند و شـیعیان برگ هـای آننـد؛ درختـی 
و باروبرش فرزندان اویند.1

در رثای اهل بیت، همو را است:
گناه شما چیست که جان هاتان همگی با شمشیر از تن بیرون شده است؟ ای خاندان احمد! 

که دیگران جمعشان جمع است! کنده دیده شوند، حال آن  جمعتان میان بندگان خدا پرا
کـه بـر زمیـن  ]بی دفـاع، جـان و[ هسـتی تان را بـه تـاراج بردنـد، همچـون ماه هـای سـرنگون 

کوبیـده شـود. کـه سرشـان بـا نیـزه  افتنـد، در حالـی 
گمراه گـری و  کـه هدایـت بـا ایشـان بـر پـا شـد و شـیوه های  کسـانی نیسـتید  مگـر شـما بهتریـن 

بدعت هـا از میـان برداشـته شـد؟
کـه خـدای صمـد واال بـا هدایـت شـما بـه توحیـد پرسـتیده شـد چون  مگـر شـما همانـان نیسـتید 

کـه از آن پیـروی می شـد؟ نشـانۀ هدایـت مـردم بودیـد 
پس چرا حوادث به سـوی دشـمن سـتمگر شـما جریان نمی یابد و مصیبت ها از شـما رویگردان 

نمی شود؟
گشـته اسـت. برخـی بـه حـال مـرگ افتـاده وبـه  کشـته  برخـی از شـما رانـده شـده و تشـنه کام 

ضـرب نیـزه بـر زمیـن فروشـده اسـت.

گردنـش زره اندامـش  گریختـه، بـه غربـت رفتـه و برخـی خـون  برخـی بـه دوردسـت باختـران 

گشـته اسـت.

کـه دیـوار بـر رویـش فروریختـه شـده ]امـا هنـوز زیر آوار نیسـت[   یکـی بیمـار در حـال مرگـی اسـت 

که در زیر آوار مانده است. و دیگری 

جسـم یکـی را بـه آتـش کشـیده اند و قبـری برایـش ننهاده اند تا زیارت شـود و نـه زیارتگاهی که 

زائـری خـود را خوشـبو کند و بـه زیارتش آید.

که سـپاهیان شـرک به سـویش هجوم  گر همه را از یاد برم، هرگز حسـین را فراموش نمی کنم  ا

گرفتند. بردند و زیر شمشـیر و نیزه اش 

پس جسمش تاختگاه سپاهیان مدافع ]ستم[ شد و سرش بر سر نیزه ها فراز رفت.

1. اشاره ای است به آنچه در همین مجلد، ص 8 و 9، گذشت.
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و نیز در سوگ آنان _ سالم اهلل علیهم _ سروده است:
فرزنـدان مصطفـی! شـما را بـه قهـر شمشـیر از میـان می برنـد؛ و مـرا خـواْب تسـلیم خـود نمایـد، 

آرام بخوابم؟
کـه  کردنـد؛ و آنـان  کردنـد؛ شـما را سـر بریدنـد؛ اموالتـان را میـان خـود تقسـیم  بـه شـما سـتم 

کردنـد. نزدتـان سـر تسـلیم فـرود آورده بودنـد، بـر شـما سـتم 
کشته و قتلگاهی در آن هست. که از شما  هیچ مکانی در خاور و باختر جهان نیست، مگر آن 

گوید: همچنین در سوگ امام شهید؟ع؟ ، سبط پیامبر، 
کوتاهـی ورزد، عتـاب می کنـم؛ و اشـکم را چـو جریـان یابـد، روان می سـازم تـا  چشـمم را چـو 

خشـک شـود.
کاغذ نگاشته شد. ای فرزندان مصطفی! با یاد شما اشکم به جای مرّکب بر خّط 

کـــه بـــر هـــم افتنـــد، ســـر بازمی زننـــد   بـــرای شـــما و بـــر مصیبت هـــای شـــما، پلک هایـــم از ایـــن 

و احساس غم می کنند.

که نیزه ها در آن شکسته شده است. گویا پیکرهای شما را پیش چشمم در عراق می بینم 

کـه پـس از تابـش در  کـه در عرصـۀ طـّف افتاده ایـد، همچـون ماه هـای تمـام  گویـا می بینمتـان 

خسـوف فروروند.

گردد. که از خط تهی  گشته، همانند صفحه ای  سرزمین مدینه از جمع شما خالی 

کنند. که غروب  کربا غروبگاه شما شده، همسان ستارگان درخشانی 

گیسوانش پریشان است. گرد حسین می چرخد و  گردا که  گویا زینب را می بینم 

کرده بود، آشکار  که در  دل نهان  گلوی حسین فرومی برد و سوزی را  صورت خود را در خون 

می سازد.

کنـــار خویـــش  کـــه ]دشـــمن و[ تازیانـــه را در  هـــوش از ســـر فاطمـــه ]بنـــت الحســـین[ پریـــده، آن گاه 

دیـــد.

ک درآمیخته است. گلو، به خا ک افتاده و با خوِن جاری شده از  پیکر سبط پیامبر بر خا

ک همچون قربانیان سربریده افتاده اند. جوانانش بر خا

که بار و بر آورده باشد. سرهاشان بر فراز نیزه ها همانند شاخسارانی است 

که چهره بگشاید. سر حسین پیشاپیش همراهان، همسان سپیدۀ صبح است 
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گفته است: ی _ صلوات اهلل علیه _  و هم در رثای و

کن تا بر رخسارها از رّد پایت شیار افتد. گریه  ای چشم! بر خاندان رسول خدا آن قدر 

که اندوه بر ایشـان را مامتی نیسـت. ای قلب! در آتش حزن زیر و زبر شـو؛ 

که ]خداوند[ فرمود _ نخل های سربلندند با میوه های برهم چیده1. آنان _ چنان 

که سوخت ]و مایۀ فروزش[ هر آتشی است. کتاب خدا، زیتون نور خوانده شده اند  در 

چون از خدا یاد شود، نام آنان با نام خداوند پیوستگی استوار دارد.

ک افتـاده وانهـاده و هـر سـرور  و رادمـردی از ایشـان، با سـخاوت  حـوادث روزگار ایشـان را بـر خـا

جـان خویـش را فـدا کرده اسـت.

که تشنه کام میان دشمنان تنها بود. کربا فراموش نکنم  هرگز حسین را در 

ک را می بوسـد وشمشـیرهای هنـدی ]ُبرنـده[ بـر رویـش در حـال سـجده و  کـرده، خـا سـجده 

ع هسـتند. رکـو

کرده اند، می نگرد. که از او دور  که فرات نزدیک است، او آب می جوید و آب را  در حالی 

ای فرزندان خیانت و نارو! چه کس را کشـتید؟ به هسـتی ام سـوگند! کسـی را کشـتید که وجود 

در او برپا و اسـتوار اسـت.

گوید: ک _ سالم اهلل علیهم _ نیز چنین  در شأن اهل بیت پا

گلوها دریاشان. که شمشیرها آسمانشان است؛ دشمنانشان زمینشان؛ و خون  کسانی  آنانند 

کـه بـاران مـرگ را بـر سـر انبـوه لشـکر دشـمنان  گـرد و غبـار میـدان ابرهایـی بـاران زا می جوینـد  از 

فرومی بـارد.

گـردد، آفتـاب و مـاِه آن تاریکی هـا، اندیشـه های ایشـان  هـرگاه تاریکی هـای فتنه هـا، ظلمانـی 

است.

و  سـراپرده ها  و  باغسـتان ها  همـۀ  پـس  کرده انـد؛  خـود  آِن  از  را  بهشـت  خویـش،  فضـل  بـا 

اسـت. ایشـان  آِن  از  بهشـت  کاخ هـای 

گناهکاران خّط امان می دهد. گردد، خدای غفور با دوستِی آنان به  گناهان افزون  هرگاه 

کامل می شود. ج هاشان و نیز ماه های سال ها، با ایشان  آن ستارگان درخشان در بر

1. اشاره است به آیۀ 10 از سورۀ مبارکۀ ق. )ن.(
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یـــخ بغـــداد )350/11(؛ یتیمـــة الّدهـــر  شـــرح حـــال زاهـــی را از ایـــن مأخذهـــا برگرفته ایـــم: تار
ـــْمعانی ]126/3[؛ مناقـــب آل ابی طالـــب؟ع؟ ابن شهرآشـــوب ]130/4[؛  )198/1 ]289/1[(؛ األنســـاب َس

مـــرآة  ]371/3[(؛   390/1( ـــکان 
ّ
ابن َخِل األعیـــان  وفیـــات  ]ص148[؛  ابن شهرآشـــوب  العلمـــاء  معالـــم 

 الجنـــان )349/2(؛ مجالـــس المؤمنیـــن )ص459 ]544/2[(؛ بحـــار األنـــوار )255/10 ]247/45[(؛ 

الکنـــٰی و األلقـــاب )257/2 ]287/2[(؛ دائـــرة المعـــارف بســـتانی )161/9(؛ األعـــالم ِزِرْکلـــی )659/2 

�)]263/4[



21. امیر ابوفراس حمدانی

21. امیر ابوفراس حمدانی )ز.321/320؛ د.357(

گشـــته و دیـــن شـــکاف برداشـــته و امـــوال خانـــدان رســـول خدا  گرفتـــار ســـتم و غصـــب  حـــق 

میان دیگران تقسیم شده است.

کمـــان بـــه خشمشـــان آوَرد  کـــه ســـتم و تحمیـــل حا کـــه می بینـــی، نـــه انســـان هســـتند   ایـــن مـــردم 

گوسفند و چارپا. و نه 

کـــه انـــدوه و عـــزم در آن دســـت بـــه  مـــن بـــا خـــواب انـــدک شـــب را بـــه روز آورم؛ زیـــرا قلبـــی 

کـــرده اســـت. گریباننـــد، مـــرا بیخـــواب 

کـــه بـــه ظفـــری دســـت  گاه  کـــه صاحبـــش شـــباهنگام خـــواب نـــدارد، مگـــر آن  عزمـــی قاطـــع دارم 

کرامـــت باشـــد. کـــه آمیختـــۀ  یابـــد 

کـــه بیانـــش نمی کنـــم؛ و نیـــز زره و نیـــزه و شمشـــیر  اســـبم بـــرای روزی نـــگاه داشـــته می شـــود  

بّرانـــم.

گیـــاه در جزیـــره و خـــذارف و َعَنـــم  گاهـــش، رســـتنگاه شـــوره  کـــه چرا و نیـــز هـــر چهارپـــای فربهـــی 

اســـت.

کننـــد،  کـــه عـــزم  گاه  کـــه چـــون ســـوار شـــوند، قلب هایـــی نیرومنـــد دارنـــد و آن  و جوانانـــی 

نیســـت. مصلحت اندیشـــی  و  احتیـــاط  روی  از  رأیشـــان 

کنـــد و بـــرای خـــدا از سرکشـــان  کـــه خـــدا را یـــاری  کســـی نیســـت  ای مردمـــان؛ بـــه فریـــاد رســـید! آیـــا 

ســـتمگر انتقـــام بســـتاند؟

فرزندان علی در سرزمین خویش زیردستانند و حکومت از آِن زنان و خدمتکاران است.

کـــه از آبـــگاه برمی گیرنـــد؛ و  گواراتریـــن نوشیدنی شـــان آبـــی اســـت انـــدک  از آب بازداشـــته شـــده اند و 

)545(
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کامل ترین بهره و نصیبشان1 از آب، تنها اندکی است.

زمیـــن بـــرای همـــگان فـــراخ اســـت، جـــز بـــرای صاحبـــان اصلـــی اش؛ و مـــال بـــرای همـــه فـــراوان 

ـــکان حقیقـــی اش. اســـت، جـــز بـــرای مال

کـــه ســـتم می کننـــد و تیـــره  گروهـــی  خوشـــبختان ]و برخـــورداران[ در زمیـــن نیســـتند، مگـــر 
کـــه ســـتم می بیننـــد.  2 کســـانی  بختـــان ]و محرومـــان[ در زمیـــن نیســـتند، مگـــر 

گناه پیشـــه  بهـــرۀ تقواپیشـــگان از دنیـــا، فرجـــام نیکـــو ]در ســـرای آخـــرت[ اســـت، هرچنـــد ســـتمگر 

بهـــرۀ خویـــش را زودتـــر ]در همیـــن ســـرا[ می بـــرد.

گویا رسول خدا جّد شماست؟ که  ای بی پدران! آیا بر آنان تفاخر می ورزید، چنان 

شـــما در هیـــچ شـــرافتی بـــا ایشـــان برابـــر نیســـتید و در هیـــچ موقعّیـــت و جایگاهـــی، ]افتخـــار و[ 

پیشینه ای ]برابر[ ندارید.

و هماننـــد آنـــان شـــکوهی پیوســـته نداریـــد و جّدتـــان یـــک دهـــم افتخـــارات جـــّد ایشـــان را دارا 

نیســـت.

نه ریشۀ شما به آنان شباهتی دارد و نه مادرتان نثیله3 به مادر آنان قرابتی.

کـــه خداونـــد و فرشـــتگان   خافـــت را پیامبـــر در روز غدیـــر بـــرای ایشـــان اعـــان فرمـــود، در حالـــی 

گـــواه آن بودنـــد. و امت هـــا 

ـــخوران  ـــرگان و الش گ ـــاد،  ـــران افت ـــت دیگ ـــد و در دس ـــتانده ش ـــان س ـــت از ایش ـــه خاف ک گاه  و آن 

ـــد. ـــت پرداختن ـــه رقاب در آن ب

ــق  ــه حـ ــان بـ ــه والیـ کـ ــتند  ــا نمی دانسـ گویـ ــد،  ــورا نهادنـ ــه شـ ــش بـ ــان خویـ ــت را میـ کار خافـ و 

کیســـتند.

بـه خـدا سـوگند! اینـان از جایـگاه حـّق خافـت بی خبـر نبودنـد؛ اّما آن چـه را خود می دانسـتند، 

کردند. کتمـان 

1. در متن »وّدهم« آمده؛ اما »وردهم« درست است. ترجمه بر این مبنا صورت پذیرفت. )ن.(

 الـذی ُظلمـوا« ولـی در دیـوان و در پـی 
ّ

2. در چـاپ اول و دوم الغدیـر، مصـرع دوم چنیـن آمـده اسـت: »ومـا الشـّقی بهـا اال

 الـذی َحرُمـوا« کـه ترجمـۀ آن چنیـن اسـت: 
ّ

آن در چـاپ مرکـز الغدیـر، مصـرع دوم این گونـه درج شـده: »ومـا الغنـّی بهـا اال

کـه دیگـران را ]از حّقشـان[ محـروم می کننـد«. بـه نظـر می رسـد آن چـه در  گروهـی  »و توانگـران در زمیـن  نیسـتند، مگـر 

چاپ هـای پیشـین آمـده، درسـت تر اسـت. )ن.(

لب بوده است. 3. نثیله مادر عّباس بن عبدالُمّطَ
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کـــه  گشـــتند، حـــال آن  ســـپس بنی عّبـــاس مّدعـــی خافـــت بـــه عنـــوان ُملـــک ]ویـــژۀ[ خویـــش 

نـــه در ایـــن امـــر، جایگاهـــی و نـــه پیشـــینۀ حّقـــی داشـــتند.

گروهـــی بـــرای حکومـــت یـــاد می گشـــت، نـــه از اینـــان نامـــی می رفـــت و نـــه هیـــچ داوری  گـــر از  ا

کاری داور و َحکـــم قـــرار می دادنـــد. از ایشـــان را در 

کـــه می خواســـتند و مدعـــی آن بودنـــد،  حّتـــی ابوبکـــر و عمـــر نیـــز آنـــان را شایســـتۀ آن خافـــت 

نشـــمردند.

گرفتـــن  کـــه ســـزاوار آن نیســـتند و یـــا پیشوایانشـــان در  پـــس آیـــا ایشـــان مدعـــی خافتـــی هســـتند 

زمـــان خافـــت ســـتم راندنـــد؟

پیونـــد  و[  کـــس  ]شایســـته ترین  والیـــت  بـــرای  نکنیـــد،  نعمـــت  کفـــران  گـــر  ا علـــی؛  اّمـــا  و 

اســـت. نزدیک تـــر  شـــما  از  پیامبـــر  بـــا  خویشـــاوندی اش 
ـــم، می تواننـــد نیکـــی  ـــا ُقَث ـــا عبیـــداهلل ی ـــاس[ ی ـــای اّمـــت، عبـــداهلل ]بـــن عّب ـــان، بزرگ دان ـــا پدرت آی

کننـــد؟ و احســـان امـــام ]در ســـپردن امـــارت بـــه ایشـــان[ را انـــکار 
در مورد فرزندان حسن، بدپاداشی به پدرشان، راهنمای هدایتگر، و مادرشان دادید!

ـــد و  ـــی و عه ـــد قرابت ـــوگندی و پیون ـــه س ـــت و ن ـــان بازداش ـــون ایش ـــن خ ـــما را از ریخت ـــی ش ـــه بیعت ن
پیمانی.

که در بدر از اسیر شما درگذشتند؟1 چرا از اسیران بی گناه درنگذشتید، به خاطر آنان 
گویی بـــه دختـــران رســـول خدا   چـــرا تازیانـــۀ خویـــش را از دیباج2بازنداشـــتید و نیـــز از ناســـزا

دست نکشیدید؟3
ـــر  ـــاز نداشـــتید؛ پـــس چـــرا حرمـــت حـــرم پیامب ـــش ب ـــز دل ـــه را از عزی ـــه خاطـــر رســـول خـــدا، تازیان ب

ـــتید؟ ـــاس نداش را پ
ـــا،  ـــه آن جنایت ه ـــا آنک ـــاندند _ ب ـــیب نرس ـــتم و آس ـــان س ـــه ایش ـــه[ ب ـــی امی ـــرب ]= بن ـــدان ح فرزن

1. مقصـود از اسـیران خانـدان علـی بـن ابی طالـب، عبـداهلل بـن حسـن بـن حسـن بـن علـی بـن ابی طالـب ]و همراهانـش[ 
لـب.)غ.( اسـت؛ و مـراد از اسیرشـان در بـدر، عّبـاس بـن عبدالُمّطَ

2. وی محّمدبـن عبـداهلل عثمانـی، بـرادر بنی حسـن از طریـق مادرشـان فاطمـه بنـت حسـین سـبط اسـت کـه منصـور او را 
یانـه زد. 250 ضربـه تاز

نـده بـوی!« محّمـد پاسـخ داد: »کـدام مـادرم را 
َ
گ 3. شـاید اشـاره بـه سـخن منصـور باشـد بـه محّمـد دیبـاج: »ای زادۀ زن 

عیـب می گویـی؟ فاطمـه بنـت حسـین یـا فاطمـۀ زهـرا و یـا رقّیه؟« ]گویـا مقصود محمد دیبـاج، که فرزند نـوۀ عثمان بود، 
کـرم؟ص؟ همسـر عثمـان بـن عّفـان اسـت کـه بـه گونـه ای مـادر او نیـز محسـوب می شـود. )ن.([ رقّیـه، دختـر پیامبرا
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کـــه شـــما بدانهـــا رســـاندید. کمتـــر از ســـتم و آســـیبی  ـــود _ مگـــر آنکـــه  ـــزرگ ب ب
کـــه شـــما در دیـــن ورزیدیـــد و چـــه بســـیار خون هـــا از آِن  چـــه بســـیار خیانت هـــای آشـــکار 

کـــه نـــزد شـــما اســـت ]و او طالـــب آن اســـت[! رســـول خدا 
کـــش  آیـــا بـــه بـــاور خـــود، پیـــرو پیامبـــر هســـتید، حـــال آنکـــه از پنجه هاتـــان خـــون فرزنـــدان پا

می چکـــد!
کـه اخـاق و  کنـد، آن گاه  کسـی را بـه دیگـری نزدیـک  کـه نزدیکـی و خویشـاوندی  هیهـات! 

کند. منش ها آن دو را از هم دور 
مهـر و دوسـتی سـلمان سـبب خویشـاوندی او بـا خانـدان پیامبـر شـد؛ اّمـا میـان نـوح و پسـرش 

هیـچ پیونـد خویشـی نمانـد.
کـه سـخت می کوشـی تـا زشـتی های اینـان را بپوشـانی! خیانت رشـید بـه یحیی چگونه  ای آن 

پوشـانده شـود؟1
مأمونتـان  نـه  و  بـود  ]بـن جعفـر[  رشـیدتان هماننـد موسـی  نـه  انصـاف داوری شـود،  بـه  گـر  ا

رضـا. همچـون 
زبیری سزای سوگندشکنی را چشید و سخنان یاوه و تهمت ها از فرزند فاطمه زدوده شد.2

پس از بیعت با رضا، گناه قتل او را بر دوش کشیدند. تنها نیمروزی راه هدایت خویش را دیدند 

و یافتند و سپس کور شدند.

کـه پـس از سـامت  کـه پـس از سـعادتمندی، تیـره بخـت شـدید؛ و ای جماعتـی  گروهـی  ای 

گشـتید! ک  گمـراه و هـا اعتقـاد، 

گر چه فرسوده  کنارۀ طف از بنی عباس، ا چه زشْت رفتاری دید آن استخوان های پوسیده در 
شده بود! 3

نـه از ابـو مسـلم درگذشـتند، بـا آن  کـه دلسوزشـان بـود؛ و نـه سـوگند و قسمشـان مایـۀ نجـات 
ُهَبیـری شـد.4

که در سـرزمین دیلم به سـال 176 شـورید و رشـید او را امان  1. اشـاره دارد به خیانت رشـید به یحیی بن عبداهلل بن حسـن 
یـد و بـه زندانش افکند و او در همان زندان درگذشـت. داد؛ اّمـا خیانـت ورز

کرد و سـپس از یکدیگر  که با یحیی بن عبداهلل بن حسـن مباهله  2. مقصود از زبیری، عبداهلل بن ُمْصَعب بن زبیر اسـت 
جدا شـدند؛ هنگامی که زبیری به در خانه اش رسـید، فریاد می زد: شـکمم! شـکمم! و ُمرد.

کرد. که متوّکل با قبر امام سّیدالّشهدا  3. مقصود، رفتاری است 

4. ابومسـلم خراسـانی را کـه پایه گـذار دولـت عّباسـیان بـود، منصـور کشـت. یزیـد بـن عمـر بـن ُهَبیره نیـز از والیـان بنی امّیه 
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ــه روی  گمراهـ ــر ]سرکشـــی و[  ــه در برابـ ــد و نـ ــادار ماندنـ ــان وفـ ــه موصلیـ ــود بـ ــان خـ ــه امـ ــه بـ و نـ
ــد.1 ــان دادنـ ــاری نشـ ــا بردبـ آن هـ

ـــت را  ـــتن خاف ـــار داش ـــان:اّدعای در اختی ـــام را برس ـــن پی ـــتند ای ـــو هس ـــزد ت ـــه ن ک ـــاس  ـــه بنی عّب ب

ـــار دارانـــش عجماننـــد. کـــه اختی نکنیـــد 

کـــه دیگـــران در ایـــن جـــا فرمـــان می دهنـــد  کـــدام افتخـــار باقـــی مانـــده، حـــال آن   در خانه هاتـــان 

و حکم می رانند؟

کـه پرچم های  کجـا پرچمـی ]برافراشـته چـون خافـت[ بـه افتخارهـای شـما بیفزایـد، در حالـی 

مخالفـت بـا شـما در حـال اهتزاز اسـت؟

کـــه در روز  گراِن مـــی ]و َدمســـازان چنـــگ و نـــی[! از فخرفروشـــی در برابـــر مردانـــی  ای ســـودا

کارزار، خـــون، سودایشـــان اســـت، دســـت بداریـــد.

کـــه چـــون در روز پرســـش از آنـــان بازپرســـند، ]بـــه پاســـخ[  گذاریـــد  کســـانی وا ــار را بـــرای  افتخـ

کننـــد. کـــه چـــون بداننـــد ]بـــه دانـــش خـــود[ عمـــل  داناینـــد؛ همانـــان 

کـــه چـــون خشـــم ورزنـــد، جـــز بـــرای خـــدا نباشـــد؛ و چـــون حکـــم راننـــد، حکـــم خـــدا را  همانـــان 

تبـــاه نســـازند.

در خانه هـــای ایشـــان ســـحرگاهان آوای تـــاوت قـــرآن برپاســـت؛ و در خانه هـــای شـــما بانـــگ ســـاز 

و آواز.
آیا ُعَلّیه از شما است یا ایشان؛ و نیز استاد آوازه خوانان، ابراهیم؟2

کنون بایست  کنند، پیشوای شما چنین آواز می خواَند: »ا که ایشان سورۀ قرآن تاوت  گاه   آن 

کهنگی ویرانشان نکرده، بپرس!« که هنوز  و این ها را از خانه های ایشان 

بود که عّباسـیان در روزگار سـّفاح به نبردش رفتند و سـپس امانش دادند؛ پس نزد منصور رفت بعد از سـوگند و پیمان، 

ولـی بـه او نـارو زدند و به سـال 132 وی را کشـتند.

کسـانی  1. سـّفاح بـرادرش یحیـی بـن محّمـد را فرمانـدار موصـل سـاخت. او مـردم را امـان داد؛ و بـر آسـتانۀ مسـجد جامـع 

کـه انگشـتر بـه دسـت داشـتند و در نگیـن آن، نـام و نسـب  را گماشـت ]تـا هرکـه را درآیـد، بکشـند.[ گفته انـد 11000 فـرد را 

کـودکان را بکشـند. ایـن ماجـرا  کـه تـا سـه روز زنـان و  خـود را نوشـته بودنـد و بسـیاری از دیگـر مـردم را کشـت و فرمـان داد 

بـه سـال 132 رخ داد.

2. علّیه دختر مهدی بن منصور، عود می نواخت و ابراهیم، برادرش، نیز هم می خواند و هم می نواخت.
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کســـی پناهـــگاه از پیشـــامدهای  در خانه هـــای آنـــان بـــاده نمی ســـازند؛ و خانه هـــای شـــما بـــرای 

بـــد روزگار نیســـت.

کـه هـم پیاله شـان باشـد بـرای آنـان دیـده نشـده  نـه ُخنثایـی1 نـزد آنـان شـب را بـه روز مـی آوْرد 
کـه خدمتکارانـی داشـته باشـد.2

کعبـــه و پـــرده گاه آن و زمـــزم و صفـــا و حجـــر اســـماعیل و حـــرم منزلـــگاه آنـــان  کعبـــه و  رکـــن 

اســـت.

که بی تردید مقصود از آن قَسم، ایشان نباشند. کتاب خدا هیچ قَسمی نمی بینیم  در 

پی نامۀ شعر

ی ]دیـوان چـاپ  کـه آوردیـم _ 58 بیـت دارد و در دیـوان خّطـِی و ایـن قصیـده _ چنـان 

کـه بـه  کـه همـراه اسـت بـا شـرح ابن خالویـه نحـوی، هـم روزگار او،  گـردد  شـده: ص255[ یافـت 

سـال 370 در حلـب در خدمـت بنی حمـدان وفـات یافته اسـت. عالمه شـیخ ابراهیم یحیی 

ی در ِمَنن الّرحمن )143/1( یاد  عاملـی 54 بیـت از ایـن قصیـده را تخمیـس نموده و تخمیس و

شـده کـه آغـاز آن چنیـن اسـت:
کـه  کـه در طـول روزگاران التیـام نمی پذیـرد و دردی  ای مردمـان! بـه فریـاد رسـید بـرای زخمـی 

پایـان نمی یابـد.

کی حق زیر فشار و ستم باشد و دین شکاف بردارد؟ ای مردمان و ای اّمت ها! تا 

که نگاهدارترینشان نیکی و خیر را، پرگوترینشان  هدایت در میان مردم از دست رفته، چنان 

به زشتی و بدی است!

گر خواهی بیدار کنندۀ ایشان باشی، حال آن که این  پس چگونه توانی این مردم را بیدار کنی ا

که می بینی... . مردم 

کـــه ابوالمـــکارم محّمـــد بـــن عبدالملـــک بـــن احمـــد بـــن هبـــة  ایـــن همـــان چکامـــه اســـت 

1. ندیم متوّکل خنثایی بود به نام ُعباده؛ و زبیده ]همسر هارون الرشید[ در خانه بوزینه داشت.

کـه همیـن درسـت  2. مصـرع دوم در متـن چنیـن اسـت: »وال ُیـری لهـم ِقـْرد وال َحَشـم« ولـی در دیـوان »ِقـْرد لـه َحَشـم« آمـده 
اسـت. )ن.(
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ـــروف  ـــرحی مع ـــاّج ش ـــز ابن امیرالح ـــوده و نی ـــرح نم ـــی )د.565( آن را ش ب
َ
ـــرادۀ َحل ـــن ابی ج اهلل ب

کـــه بـــه چـــاپ رســـیده اســـت. همـــۀ آن را می تـــوان در نســـخۀ خّطـــی الحدائـــق الوردّیـــه  بـــر آن دارد 

ـــاد  ]کتـــاب چـــاپ شـــده: 221/2[ یافـــت و نیـــز قاضـــی )مجالـــس المؤمنیـــن: ص411 ]413/2[( از آن ی

یـــاض الجّنـــه: روضـــۀ پنجـــم( آن را در 60 بیـــت آورده  کـــرده اســـت. ســـّید میـــرزا حســـن زنـــوزی )ر

ــر  ــر هـ ــرده ]= بـ کـ ــّید محســـن امیـــن عاملـــی آن را تشـــطیر  ــه سـ ــه عالمـ کـ ــان اســـت  و ایـــن همـ

ـــتند: ـــن هس ـــتر چنی ـــِت بیش ـــت. آن دو بی ـــزوده[ اس ـــی اف ـــراع آن، مصراع مص
که برای او نغمه های رواج یافته  خوانند، علی واالمقام ایشان است یا علی شما؟1 کسی  آیا 

کـــه ایشـــان پنـــاه و امـــان همـــۀ  کـــه پرنـــدگان آواز ســـر دهنـــد؛  گاه  درود خـــدا بـــر آنـــان بـــاد تـــا آن 
آفریدگانند.2

اّمـا ناشـر دیـوان ابوفـراس، چنـد بیـت را از ایـن چکامـه انداختـه و آن را در پنجـاه و سـه 

کـه مفـاد آن برایـش خوشـایند  ی بیت هایـی را برچیـده  گمـان مـن، و بیـت آورده اسـت. بـه 

نبـوده؛ و آن هـا از ایـن قرارنـد:

گیاهان رمث و خذراف و عنم جزیره می چرد. که از  و نیز هر چهارپای فربهی 

کـه عـزم کنند، رأیشـان از  کـه چـون سـوار شـوند، قلب هایـی نیرومنـد دارنـد و آن گاه  و جوانانـی 

روی احتیاط و مصلحت اندیشـی نیسـت.

کـــه در زمیـــن ســـتم می کننـــد و  گروهـــی  خوشـــبختان ]و برخـــورداران[ در زمیـــن نیســـتند، مگـــر 

کـــه ســـتم می بیننـــد. کســـانی  تیره بختـــان ]و محرومـــان[ در زمیـــن نیســـتند، مگـــر 

گناه پیشـــه  بهـــرۀ تقواپیشـــگان از دنیـــا، فرجـــام نیکـــو ]در ســـرای آخـــرت[ اســـت، هرچنـــد ســـتمگر 

بهـــرۀ خویـــش را زودتـــر ]در همیـــن ســـرا[ می بـــرد.

ـــان  ـــه مأمونت ـــود و ن ـــر[ ب ـــن جعف ـــد موســـی ]ب ـــه رشـــیدتان همانن ـــه انصـــاف داوری شـــود، ن ـــر ب گ ا

ـــا. ـــون رض همچ

1. این بیت پس از بیت 53 آمده است.

2. این بیت در پایان قصیده آمده است.
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کـــه در روز  گراِن مـــی ]و َدمســـازان چنـــگ و نـــی[! از فخرفروشـــی در برابـــر مردانـــی  ای ســـودا

کارزار، خـــون، سودایشـــان اســـت، دســـت بداریـــد.

کـــه ایشـــان پنـــاه و امـــان همـــۀ  کـــه پرنـــدگان آواز ســـر دهنـــد؛  گاه  درود خـــدا بـــر آنـــان بـــاد تـــا آن 
آفریدگاننـــد.1

که همۀ  این قصیده را با نام »شافیه« می شناسند و از چکامه های جاودانه ای است 

مآخذ به ذکر تمام یا بخشی از آن2 پرداخته و یا بدان اشاره کرده اند. این قصیده میان ادیبان 

که سراینده اش، امیر شمشیر و قلم، آن را سروده، تا امروز  رواج و جریان دارد و از روزگاری 

نزد شیعیان و فرقه های دیگر پابرجای بوده و تا روزگار باقی است، نیز جاودان خواهد ماْند. 

که از نشان بالغت، استواری فصاحت، نیکویی ساختار و ترکیب،  این بدان سبب است 

که سراینده اش، امیر،  گاه  نیرومندی حّجت، سترگی معنا، و روانِی لفظ برخوردار است. آن 

گفته اند: بیشتر _ در اهتزاز  که در لشکرگاه، پانصد شمشیر _ و برخی  آن را سرود، فرمان داد 

که آغاز  که به قصیدۀ ابن سکرۀ عّباسی دست یافت  ی این چکامه را هنگامی سرود  آید3. و

آن چنین است:
ای فرزنـدان علـی! از سـخن و اّدعـای خویـش  دسـت بردارید؛کـه فروکاسـتن فروکاهنـدۀ قـدر 

نمی کاهـد. آن  ارزش  از  گوهـر، 

از  و  پرداختـه  بیـت  اهـل  سـتایش  بـه  آن،  در  کـه  دارد  هائّیـه ای  قصیـدۀ  ابوفـراس  امیـر 

که چنین است: کرده  ماجرای غدیر نیز  یاد 

کــه هرگــز آن را فرامــوش نمی کنــم و بــه خاطــر آن، بــه  در دامنــۀ خانــه ام روزگاری نیکــو داشــتم 

ــتم؛ ــت، درود می فرس ــی داش ــن ارزان ــه م ــه آن را ب ک روزگارم 

ف به 
ّ
1. ایـن هفـت بیـت، جـز بیـت ششـم، در نسـخۀ چاپـی دیـوان که در دسـت ما اسـت، یافت گردد. شـاید جنـاب مؤل

ناشـری دیگر اشـاره دارد. )غ.(

گفتـه  2. سـراج الّدین سـّید محّمـد رفاعـی )د.885( )صحـاح األخبـار: ص26( هشـت بیـت از ایـن قصیـده را آورده و 
اسـت: »ایـن چکامـه بلنـد اسـت و ایـن جـا مجـاِل آوردن آن نیسـت.«

کرده اند. کشکول؛ و ابوعلی )منتهی المقال: ص349 ]ص412[( از این ماجرا یاد  که فّتونی در  3. چنان 
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که زمانه، ُحسن خویش را از ایشان می گرفت. کردم  که با جوانانی سر  همان روزگاری 

گویا چهر هاشان ستارگان تاریکی آن بود. گویا چهره هاشان روشنایی روز آن جا بود و 

کــه می نگریســت،  گاه  کــه انــدام نیکویــش همچــون شاخســاری بــود؛ و آن  و باریک اندامــی 

چشمانش به آهو می مانست.

کــه در تاریکــی، روشــنی اش آشــکار  گاه  جامــی را ]بــا مهربانــی[ از یکدیگــر می ســتاندیم. آن 

گویــی روشــنی ]طلعــت[ یــار بــود. می شــد، 

گویا از فرط زیبایی اش، خود او بود! گشته بود و  که با وصال او خوش و نیکو  در شبی 

ــه معشــوقش اشــاره  کــه ب کــف دســتی اســت  کــه آشــکار شــد،  گاه  ــا در آن شــب، آن  ــا ثرّی گوی و 

می کنــد.

کف دست، او را به باال می طلبید. گویا لبخندزنان با  کمال نورافشانی اش،  و ماه تمام در 

کم تــر از زمــان پلــک بــر هــم زدن بیننــده، بــه  گــر مرواریــد بــر رخســارش برگــذرد، در  کــه ا آهویــی 

خونــش نشــاَند.

گــر او را دوســت نمی داشــتم یــا مــرگ را بــرای هــر دوســتارش در جهــان نمی خواســتم ]تــا  ا

باشــم[. بی رقیــب 

کــه پیــش چشــمش بــود،  کــه حســین از آبــی  گــردم! همچنــان  کــه از وصلــش محــروم  پــس بــادا 

محــروم مانــد.

گــوارا، بــا  گفــت: »مــرا آبــی بنوشــانید!« و آنــان بــه جــای نوشــاندن آب  کــه  و آن، هنگامــی بــود 

کــه او را ســیراب ســاخت! نیــزه چیــزی بــدو نوشــاندند 

کــف دســتانش، آن را بــه دامنــش نزدیــک  کــه دیرگاهــی جــّدش بــا دســتان و دو  آن گاه، ســری 

گشــت. می کــرد، جــدا 

ایــن روز پیــش چشــمان خــدا رخ داد و خداونــد بــه ظالمــان مجــال می دهــد تــا بــه ســتم خویــش 

بیفزایند.

پیامبــر،  دیگــر  می کــرد،  نابــود  را  پیامبــرش  دشــمنان  روز  آن  عــرش  صاحــب  خداونــد  گــر  ا

نمی شــناخت. را  دشــمنانش 

گریست. کرد و آسمان از دیدن آن رویداد خون  آن روز آفتاب تابان بر وی چهره دگرگون 
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گریان را تا اشک جاری نکند. در این مصیبت، عذری نیست قلب را تا نشکافد و 

گــوار در فــردای قیامــت، از هــوای نفــس خویــش  کار بــا ســرانجاِم نا کــه در آن  مــرگ بــر جماعتــی 

کردند! پیــروی 

که ایشان سخن ویژۀ پیامبر در بارۀ پدر او را نشنیده بودند؟ آیا برآنید 

که در روز غدیر خم، آشـکارا فرمود: »هرکه من موالی اویم، این نیز موالی او اسـت.« گاه  آن 

کـه وصّیـت پیامبـر در حـّق علـی را منکریـد! ایـن اسـت وصّیت وی بـرای علی؛ پس  ای کسـانی 

کنید! آن را فهـم 

آیات قرآن در فضیلت او را بخوانید و در آن تأّمل ورزید و مقصودش را دریابید!

کفایت می کرد. گر هیچ آیه ای جز »هل أتی« در شأن وی فرود نمی آمد، او را  ا

گرفت و تاوت نمود؟ که قرآن را از زبان پیامبر فرا کسی  کیست نخستین 

ــد و پرتـــاب  ــرا افکنـ ــا دســـت خویـــش دروازۀ آن را فـ ــر از آِن او اســـت و بـ ــه فتـــح خیبـ کـ کیســـت 

نمـــود؟

کـــه پیامبـــر  کیســـت  کـــرد؟ و  کـــه تنهـــا او در میـــان آفریـــدگان پیامبـــر برگزیـــده را یـــاری  کیســـت 

گرفـــت؟ کـــه پیامبـــر او را بـــه بـــرادری  کیســـت  برگزیـــده را پشـــتیبان بـــود؟ و 

کـــه دشـــمنانش ]از بـــاال[  گاه  گونـــۀ ناشـــناس بـــر بســـتر پیامبـــر خوابیـــد، آن  کـــه بـــه  کیســـت آن 

بـــر بســـترش اشـــراف داشـــتند؟

ـــز  ـــی ج کس ـــران/17[  ـــن« ]آل عم ـــن والقانتی ـــخنش: »الصادقی ـــن س ـــا ای ـــا ب ـــدای م ـــه خ ک ـــت  کیس

کـــرده باشـــد؟ او را اراده 

کـــه جبرئیـــل از جانـــب پـــروردگار واال او را بـــه تحّیـــت و ســـام، ویـــژه ســـاخت و آن  کیســـت 

]کرامت[ را به وی ارزانی نمود؟

ـــر ســـرتان  ـــاز هـــم در روز قیامـــت، پرچمـــش ب کـــه فرزنـــدان او را می کشـــید و ب گمـــان برده ایـــد  ـــا  آی

ســـایه خواهـــد افکنـــد؟

کـــه حســـین از خـــون خـــود  گرفـــت، حـــال آن  کوثـــر او جامـــی برخواهیـــد  یـــا بـــه دســـتش از حـــوض 

نوشـــید؟

کنـــد، پـــس آن  کـــه در روز تشـــنگی ســـختش ]در قیامـــت[ او را دیـــدار  کســـی  ــا بـــه حـــال  خوشـ
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ـــوض  ـــد و وی را  ]از ح کش ـــرون  ـــا[ بی کارنامه ه ـــان  ـــش را ]از می ـــی دنیای ـــۀ زندگان کارنام ـــرت  حض

کوثـــر[ ســـیراب ســـازد.

ـــمنانش  ـــفیعانش دش ـــه ش ک ـــر آن  ـــت: »وای ب ـــه اس گفت ـــش  ـــعر خوی ـــاعری در ش ـــن ش ـــش از م پی

باشـــند!«

کـــه همـــراه پیامبـــر زیـــر عبـــای او  کســـانی بـــود  کـــه وی در زمـــرۀ  کســـاء را  آیـــا از یـــاد برده ایـــد روز 

گرفـــت؟ جـــای 

کـــه بایـــد هدایـــت جســـت، جـــز از او هدایـــت  پـــروردگارا! مـــن بـــه هدایـــت ایشـــان راه می جویـــم و روزی 

برنمی گیـــرم.

کـــه پیامبـــر و خاندانـــش را دوســـت مـــی دارد؛و دشـــمنی مـــی ورزم بـــا  کســـم  جاودانـــه عاشـــق آن 

کـــه بـــا پیامبـــر دشـــمنی مـــی ورزد. کســـی 

کـــه هرکـــس آن را بشـــنود، بـــه بصیـــرت و روشـــن بینی ســـراینده و نقـــل  ســـخنی می ســـرایم 

کننـــدۀ آن پـــی َبـــرد.

کـــه شـــنوندگانش آرزو می کننـــد کاش هدایتـــش در طـــول روزگاران پایـــان  ایـــن ســـخن شـــعری اســـت 

نیابد.

ـــزد و معنـــای  ـــه حفـــظ آن برانگی کننـــد، ب ـــه آن را روایـــت  ک روایـــت ایـــن شـــعر، حافظـــان را آن گاه 

آن ]کـــه حـــّق و راســـت اســـت[ زیبایـــی قافیـــه اش را نیکـــو می کنـــد.

شاعر

ی از ایـــن قـــرار اســـت: ابوفـــراس حـــارث بـــن ابی العـــالء ســـعید بـــن  ـــام و نســـب و کنیـــه و ن

حمـــدان بـــن حمـــدون بـــن حـــارث بـــن لقمـــان بـــن راشـــد بـــن الُمّثنـــٰی بـــن رافـــع بـــن حـــارث بـــن 

عطیـــف بـــن محربـــة بـــن حارثـــة بـــن مالـــک بـــن عبیـــد بـــن َعـــدّی بـــن ُاســـامة بـــن مالـــک بـــن بکـــر 

ـــِن ُغْنـــم بـــن تغلـــب حمدانـــی تغلبـــی. بـــن حبیـــب بـــن َعْمـــِرو ْب

گوینـــده ندانـــد  کســـانی همچـــون وی، زبـــان بـــه لکنـــت افتـــد و  کـــه در بـــارۀ ایـــن فـــرد و  بســـا 

کـــه لشـــکر را فرماندهـــی  گاه  ـــا آن  ـــا او را هنـــگام ســـرایندگی بســـتاید ی کنـــد: آی کـــه چـــه را وصـــف 
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می کنـــد؟ آیـــا وی در آن یـــک، ســـرآمدتر بـــوده یـــا در ایـــن یـــک، دلیرتـــر؟ آیـــا بیت هـــای شـــعر را 

کـــه ایـــن مـــرد،  ـــا زمـــام ســـپاهیان را بهتـــر در دســـت داشـــته؟ خالصـــه آن  اســـتوارتر می ســـاخته ی

در ایـــن هـــر دو صفـــت، ســـرآمد؛ و در هـــر دو زمینـــه پیشـــگام بـــود و هـــم از هیبـــت پادشـــاهان 

ــران، لطـــف شیرین ســـخنِی  ــوکت امیـ ــه شـ ــان. او بـ ــنجی ادیبـ ــم از نکته سـ ــره داشـــت و هـ بهـ

کـــه بـــا دهانـــش  گردآمـــد؛ پـــس آن گاه  کـــرد و شمشـــیر و قلـــم برایـــش یکجـــا  شـــاعران را همـــراه 

کـــه اســـتوار بـــر پایـــش ایســـتاده بـــود؛ نـــه جنـــگ او را بـــه  ســـخن می گفـــت، ماننـــد حالتـــی بـــود 

ـــرس و هـــراس او را شکســـت مـــی داد و  ـــه ت ـــه قافیـــه از وی ســـر می پیچیـــد و ن ـــد و ن بیـــم می افکْن

نـــه زیبایـــی و نیکویـــِی بیـــان از چنگـــش بیـــرون می گشـــت. پـــس میـــان شـــاعران روزگار خویـــش، 

کـــه بـــر امیـــران آن زمـــان ســـرآمدی داشـــت. برخـــی از شـــعرهای وی بـــه زبـــان  ســـرآمد بـــود، چنـــان 

که در دائرة المعارف اإلسالمّیه آمده است. آلمانی ترجمه شده؛ چنان 

ی یگانـــۀ روزگار خویـــش و خورشـــید  گویـــد: »و َثعاِلبـــی )یتیمـــة الّدهـــر: 27/1 ]57/1[( 

کمـــال فصاحـــت و  کرامـــت و نجابـــت و شـــرافت و بالغـــت و  زمانـــش در ادب و فضـــل و 

رزم آوری و دلیـــری بـــود و شـــعرش زبانـــزد و رایـــج و از زیبایـــی و نکویـــی و روانـــی و اســـتحکام و 

گوارایـــی و ارجمنـــدی و شـــیرینی و متانـــت برخـــوردار بـــود. او از سرشـــاری طبـــع و نشـــان 

ی، ایـــن صفت هـــا در شـــعر هیـــچ  ـــی بهـــره داشـــت و پیـــش از و نکته ســـنجی و عـــّزِت حکمران

ی  ـــزد صاحبـــان فـــن و ناقـــدان ســـخن، و ـــا ن ـــود؛ اّم گـــرد نیامـــده ب کـــس، جـــز عبـــداهلل بـــن معتـــّز، 

ـــا پادشـــاهی آغـــاز  ـــاد[ می گفـــت: ›شـــعر ب از او نیـــز شـــاعرتر بـــه شـــمار مـــی رود. صاحـــب ]بـــن عّب

گشـــت و بـــه پادشـــاهی پایـــان یافـــت.‹ و مقصـــودش، إمرؤالقیـــس و ابوفـــراس اســـت. متنّبـــی 

ــا او[  ــر شـــدن بـ ی ]و درگیـ ــه جانـــب و گواهـــی مـــی داد و از رفتـــن بـ ی  ــرآمدی و برتـــری و ــه سـ بـ

پرهیـــز می کـــرد و خـــود را بـــه عرصـــۀ رقابـــت بـــا او نمی افکْنـــد و بـــه همگامـــی اش جـــرأت 

ـــتایش  ـــدان را س ـــدان حم ی در خان ـــر از و ـــاِن فروت کس ـــه  گرچ ـــت،  ـــدح نگف ـــد و او را م ی نمی ورز

کوتاهـــی  ـــدن و  ی ـــه غفلـــت ورز ـــود و ن ی ب ـــه بیـــم ورزی از هیبتـــش و بزرگداشـــت و ـــن ب ـــرد؛ و ای ک

کـــردن در حّقـــش. ســـیف الّدوله نیـــز از نیکویی هـــای ابوفـــراس ســـخت در اعجـــاب بـــود و او 
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کســـاِن خاندانـــش برتـــری می بخشـــید و بـــرای خـــود، برگزیـــده، در  را در بزرگداشـــت، بـــر دیگـــر 

کارهایـــش جانشـــین می ســـاخت. ابوفـــراس نیـــز در نامه هایـــش  ـــر  ـــرد و ب نبردهایـــش همـــراه می ُب

ی نثـــار می نمـــود و حـــّق ســـروری اش را ادا می کـــرد و در  گرانبهـــا را بـــر و گوهرهـــای  ی،  بـــه و

ی، هم آداب شمشیر را به جای می آوْرد و هم آداب قلم را.« خدمت به و

کر )تاریـخ  کرده انـد: ابن عسـا ی  کسـان در سـتایش و مـدح ابوفـراس، از َثعاِلبـی پیـرو ایـن 

)الکامـل فـی  ابن اثیـر  )معالـم العلمـاء ]ص149[(؛  ابن شهرآشـوب  مدینـة دمشـق: 440/2 ]97/4[(؛ 

ـکان )وفیـات األعیـان: 138/1 ]58/2[(؛ ابوالفـداء )المختصـر 
ّ
التاریـخ: 194/8 ]355/5[(؛ ابن خل

هب 
ّ

فان این آثار: شذرات الذ
ّ
فی أخبار البشر: 114/2 ]108/2[(؛ یاِفعی )مرآة الجنان: 369/2(؛ و مؤل

اآلمـل  أمـل  ]489/5[؛  العلمـاء  ریـاض  ]412/2[(؛  )ص411  المؤمنیـن  مجالـس  ]300/4[(؛   24/3(

)ص266 ]59/2[(؛ منتهـی المقـال )ص349(؛ ریـاض الجّنـه )روضـۀ پنجـم(؛ دائـرة المعـارف بسـتانی 

فرهنگنامـۀ  ]15/3[(؛  )ص206  الجّنـات  روضـات  )150/7(؛  وجـدی  فریـد  المعـارف  دائـرة  )300/2(؛ 

غة العربیه )241/2 
ّ
األعـالم ِزِرْکلـی )202/1 ]155/2[(؛ کشـف الّظنـون )502/1 ]773/1[(؛ تاریـخ آداب الل

]78/14[(؛ الّشـیعة و فنـون اإلسـالم )ص107 ]ص140[(؛ معجـم المطبوعـات ]337/1[؛ دائـرة المعـارف 

اإلسـالمّیه )387/1(. نیز سـرور ما، محسـن امین، )أعیان الّشـیعه: 29/18-298 ]307/4[( در بارۀ 

گردآورده و در 260ص آورده است. کنده را  ی، مطالب پرا شرح حال و

ابوفــراس در منبــج ســکنا داشــت و در دوران حکمرانــی پســرعمویش، ابوالحســن ســیف 

 الّدولــه، در ســرزمین شــام میــان شــهرهای مختلف در حرکت بــود و همــراه وی، در چندین نبرد 

شــهرت یافــت و در ایــن نبردهــا، بــا رومیــان جنگیــد و دو بــار بــه اســارت درآمــد.

بار نخست، در مغارة الکحل به سال 348 اسیر شد؛ اّما او را از َخْرَشَنه فراتر نبردند، 

که در همین  گفته اند  که فرات از زیر آن جریان دارد.  و آن، قلعه ای است در سرزمین روم 

ی بر اسب خویش سوار شد و با لگد، او را دوانید و از باالی آن قلعه همراه  نوبت اسارت، و

با آن به فرات پرید. و خدا داناتر است!
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ی  کــه و بــار دوم، رومیــان او را در شــّوال ســال 351 در منبــج بــه اســارت گرفتنــد، حــال آن 

کــه زخــم بــر پیکــر داشــت و  کردنــد  فرمانــداری آن جــا را بــر عهــده داشــت. او را در حالــی اســیر 

ی بــود. بــا تــن خونیــن بــه َخْرَشــَنه و  تیــری بــه او اصابــت نمــوده و هنــوز پیکانــش در ران و

ســپس قســطنطنّیه ُبــرده شــد و چهــار ســال در اســارت ماْنــد؛ زیــرا پرداخــت فدیــه برایــش 

ی را از اســارت آزاد نمــود. در دورۀ  ممکــن نبــود. ســرانجام ســیف الّدوله در ســال 355 و

ی و اشــتیاق  گله منــدی از و کوتاهــی و  اســارت و بیمــاری و متهــم ســاختن ســیف الدوله بــه 

بســیار بــه خانــواده و بــرادران و دوســتان، و دلتنگــی و آزردگــی از وضــع و جــای خویــش، او بــا 

کــه از ظرافــت و لطافــت بســیار بهــره  ــی غمیــن شــعر می ســرود؛ شــعری  ســینه ای تنــگ و دل

یخــت.  گریســتن وامی داشــت و بــه ســبب روانــی، بــه حافظــه می آو داشــت و شــنونده اش را بــه 

این شعرها را »رومّیات« خوانده اند.

گفــت: »چــون بــه قســطنطنّیه ُبــرده شــدم، پادشــاه روم مــرا  کــه ابوفــراس  گویــد  ابن خالویــه 

که پیش از آن، در حّق اسیری چنین نکرده بود. و این بدین سان است  چنان بزرگ داشت 

که از رســم های آنان چنین اســت که در شــهر پادشاهشــان هیچ اســیری پیش از دیدار پادشاه 

کــه “بطــوم” خوانــده می شــود، ســر برهنــه و پیــاده  بــر َمرکبــی ننشــیند و در میــدان بــازی آنــان 

که  کند و سه بار یا در همین حدود، در آن جا سجده نماید و پادشاه در جمع ایشان  حرکت 

گردنش را لگدمال نماید. اّما پادشــاه مرا از همۀ این ها معاف داشــت   آن را “توری” خوانند، 

مــرا  تــا  نهــاد  برایــم  خدمتــکاری[   =[ برطســانی  و  نمــود  منتقــل  خانــه ای  بــه  بی درنــگ  و 

کــه  را  مســلمان  اســیران  از  یــک  هــر  و  دارنــد؛  گرامــی  مــرا  تــا  داد  فرمــان  و  کنــد؛  خدمــت 

کــه خداونــد  گانــه فدیــه بپــردازم. پــس از آن  کــه جدا خواســتم، نــزد مــن انتقــال داد و پذیرفــت 

ــه ســالمت و مقــام را روزی ام ســاخت، پرهیــز  گون ــه مــن عطــا فرمــود و آن  کرامتــی را ب چنیــن 

گفت وگــو بــا پادشــاه روم  کــه خــود را بــر دیگــر مســلمانان ترجیــح دهــم و از ایــن رو،  نمــودم 

از  کســی  ســیف الّدوله  امیــر  کــردم.  آغــاز  اســیران  همــۀ  ســوی  از  فدیــه  پرداخــت  بــرای  را 

اســیران روم را ]نــزد خــود[ نگــه نمی داشــت؛ اّمــا رومیــان بیــش از ســه هــزار اســیر اضافــی 
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بــه اســارت درآمــده بودنــد، در دســت داشــتند.  کــه از نواحــی و اردوگاه هــا  از مســلمان را 

کــه قــرارداد فدیــه امضــا  یســت هــزار دینــار رومــی خریــدم، بــا ایــن شــرط  مــن آنــان را بــه دو

بپــردازم  را  آن  بهــای  کــرده،  خریــداری  را  اضافــی  تــن  هــزار  ســه  آن  آزادی  مــن  و   شــود 

ــارج  ــطنطنّیه خ ــان را از قس ــدم و ایش ــن ش ــلمانان را ضام ــال و مس ــن آن م ــم. م ــن باش و ضام

کــه تــا آن زمــان، هرگــز بــا اســیری ]ماننــد  ســاختم و سرانشــان را بــه َخْرَشــَنه آوردم؛ حــال ایــن 

ــاره چنیــن ســرودم: ــود. پــس در ایــن ب ــا آتش بــس امضــا نشــده ب ــه ی مــن[ قــرارداد فدی
خـواه در اسـارت و خـواه جـز آن، خداونـد بـه مـن موهبت هایـی عطـا فرموده که به کسـی پیش 

از من عطا نشـده اسـت.

گره هایی را گشودم که مردم از گشودنش ناتوان بودند، حال آن که حّل و عقد ]= سامان دهی[ 

من هیچگاه نکوهش نشده؛ بلکه همواره آن را می ستایند.

چون رومیان مرا دیدند، قدرتمندانشان تکبیر سردادند، گویا آنان در قید و بند من اسیر گشته اند!

کـه آن جـا اقامـت داشـتم، از کرامتی فراوان بهره مند شـدم، گویـی از میان خانوادۀ خود  اّیامـی 

نزد خاندانم انتقال یافته ام.

کــه همچــو منــی آن را شــکر   پــس بــه عمــوزادگان و برادرانــم بگــو: »›مــن در نعمتــی بــه ســر می بــرم 

می گــزارد.

کنـده سـازد و ایشـان نیز همان فضل را که شـما  کـه نیکی هایـم را پرا خداونـد نخواسـت جـز ایـن 

از مـن دیده ایـد، ببیننـد.‹« ]دیوان أبی فـراس: ص237[

بـه وی خبـر رسـید کـه رومیـان گفته انـد: »ما هیچ کس را به اسـارت نگرفتیـم، مگر این که 

جامـه ]و جنگ افـزار[ وی را بـه غنیمـت گرفتیـم، جز ابوفراس.« پس  فخرورزانه چنین سـرود:
نهیی  و  امر  تو  بر  را  عشق  آیا  است.  شکیبایی  خویت  و  سرکش  اشکت  که  می بینمت  ]گفتی:[ 

نیست؟

کسی چو من رازش فاش نمی شود. ]گویم:[ آری؛ من مشتاقم و سوزی در دل دارم؛ اّما 
در  کـه  می کنـم  روان  اشـکی  و  می گشـایم  را  عشـق  دسـت  گیـرد،  بـر  در  مـرا  شـب  کـه  گاه  آن 

اسـت. ]نهفتـه[  منشـی  بـزرگ  سرشـتش 
کـه سـوز عشـق و فکـر و خیـال، آن را  گاه  گـردد، آن  کـه در درونـم آتـش روشـن  نزدیـک اسـت 

ص157[ أبی فـراس:  ]دیـوان  برافـروزد.« 
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گوید: در همین قصیده 
کــه همراهانــم در میــدان نبــرد ]دست بســته و[ بی ســاح نبودنــد و اســبم  اســیر شــدم، در حالــی 

نوپــا و ســوارش خــام و نپختــه نبــود.
گــردد، دیگــر نــه خشــکی او را از آن بازخواهــد  کــه سرنوشــت بــرای انســانی مقــّدر  گاه  اّمــا آن 

ــا. ــه دری داشــت و ن
گفتــم: »تلــخ  آن دو  = مــرگ[، شــیرین ترین آن دو  گفتنــد: »یــا فــرار یــا مــرگ!« و مــن  یارانــم 

ــت.« اس
کــه مایــۀ عیــب و ننگــم نباشــد؛ و ]در شــّدت ســختی و وخامــت اوضــاع[،  مــن بــه راهــی مــی روم 

کــه بهتریــن آن دو، اســارت اســت! کــه میــان دو چیــز اختیــارت دهنــد  تــو را همیــن بــس 
گویمشــان: »بــه خــدا ســوگند! هیــچ زیانــی  ک فروختــی.«  گوینــد: »ســامت را بــه هــا بــه مــن 

بــه مــن نرســیده اســت.
کــه نامــش زنــده اســت،  ایــن اســت مــرگ؛ پــس آن چــه نامــت را بلنــد ســازد، برگزیــن! انســان مــادام 

نمیرد.«
کــه روزی َعْمــِرو ْبــِن عــاص بــا نشــان دادن  رهایــی از مــرگ بــا ذّلــت، خیــری نــدارد؛ چنــان 

کــرد. شــرمگاهش چنیــن 
کــه بــر تــن مــن  کــه جامــه ام را وانهادنــد و بــه غنیمــت نگرفتنــد؛ حــال آن  بــر مــن مّنــت نهنــد 

خ از خــون ایشــان اســت؛ پیراهنــی ســر
کــه  کــه دم آن بــر پیکــر ایشــان خــرد شــده اســت؛ و نیــز انتهــای نیــزه ای  و نیــز قبضــۀ شمشــیری 

ســر آن در تــن ایشــان درهــم شکســت.1
کــه بــه  کننــد. در شــب تیــره اســت  کــه تــاش قــوم مــن جــّدی شــود، مــرا یــاد  گاه  بــه زودی آن 

دنبال ماه می گردند.
نیزه هــا و  کــه همــه می شناســند و آن  نیزه زدنــی  بــود:  این هــا خواهــم  بــا  زنــده مانــم،  گــر  ا

بــور. ]چابــک[  باریک انــدام  اســب  ایــن  و  شمشــیرها 
گســترده  گزیــر خواهــد مــرد، هرچنــد روزگاری دراز و عمــری دراز و  گــر بمیــرم، هــر انســانی نا و ا

یابــد.
گــر مــس زرد  کتفــا می نمودنــد؛ و ا گــر دیگــری بــه قــدر مــن راه رخنــۀ دشــمن را می بســت، بــه او ا  ا

گرانبها نمی شــد. ]= برنج[ پرخریدار بود، طا 

کـه درسـت تر بـه  1. در متـن »قائـم سـیفی« و »أعقـاب رمحـی« آمـده؛ و در دیـوان »قائـُم سـیٍف« و »أعقـاب رمـٍح« درج شـده 
نظـر می رسـد. )ن.(
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کار مــا نیســت؛ و در میــان جهانیــان یــا صدرنشــینی از آن  کــه قــدر میانــه، در  مــا مردمــی هســتیم 

مــا اســت و یــا قبــر.

بـرای رسـیدن بـه واالیی هـا از جـان بـه راحتـی می گذریـم. هرکـه خواسـتار دختـری زیبـاروی 
گـران بـر او سـنگین نیسـت.1 اسـت، َمهـر 

گرامی تریـن  کـه فخـر بفروشـیم، عزیزتریـن مـردم دنیـا، واالتریـن صاحبـان واالیـی، و  بـی آن 

آدمیـان روی زمیـن هسـتیم.

نیز چون به اسارت درآمد، چنین سرود:
بندگان در برابر آن چه خداوند مقّدر نموده، امکان خودداری ندارند.

کفتاران شدم. کردم و خود طعمۀ  شیران را از طعمه هاشان دور 
]دیوان أبی فراس: ص188[

گفته است: نیز 
کام های ما شیرین است و از ماندن با ذّلت بسی بهتر. مرگ به 

که بهترین راه اسـت. که به ما رسـد، روی سـوی خدا داریم و در راه اوییم  در مصیبتی 

]دیوان أبی فراس: ص246[

گفت: که به اسارت، به َخْرَشَنه درآمد،  گاه  و آن 

که با یورش به آن درون شده ام. گرچه به اسارت به دیدار خرشنه آمدم، چه بسیار اّیام  ا

کاخ ها را یغما می کند. که آتش، خانه ها و  و دیده ام 

که به سوی ما می آورندشان. گندمگون ]زیبا[ و حوری وشی را نگریسته ام  و اسیران با لبان 

کسی همچو من یا به امیری شب را به روز می رساند یا در اسیری.

بزرگان ما یا بر صدر می نشینند یا در قبر. ]دیوان أبی فراس: ص155[

کـــه اســـیر بـــود و از جـــان خویـــش  و چـــون زخم هایـــش ســـنگین ]و عمیـــق[ شـــد و در حالـــی 

گشـــت، ایـــن شـــعر را بـــرای مـــادر خویـــش نوشـــت و او را بـــه مـــرگ خـــود تســـلیت داد: ناامیـــد 
کـــه بـــه زودی خداونـــد احـــوال را  اندوهـــم بـــزرگ؛ امـــا تســـّلی ]و صبـــر[ زیبـــا اســـت و می دانـــم 

 دگرگون می کند.

که نادرست است و باید »لم یغله المهُر« باشد. )ن.( 1. در متن و مصدر »لم یغلها المهُر« آمده 
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گرفتـار تـب  در ایـن بامـدادان بسـامانم و چـون تیرگـی شـب فرارسـد، سـخت تشـنه ]ی دیـدار و 
هجـران[ می شـوم.

آن چه در من می بینید، اسارت بر سرم نیاورده؛ بلکه جراحتی خونین دارم و بیمارم.
کـه حّتـی طبیبـان نیـز از آن بیـم دارنـد و دوری می جوینـد؛ و دو بیمـاری دارم،  جراحتـی دارم 

یکـی ظاهـر و آشـکار و یکـی از درون.
که همه چیز می رود جز آن ها. این اسـارت را با رنج می گذرانم و شـب را با سـتارگانش 

کوتاهی شان بر من دراز می گذرند؛ و در هر روزگاری دراز او انتظار، شاَدت نکند. ساعت ها با 
گشـته، بـه  کـه آنـان نیـز فـردا دگرگـون  گروهـی انـدک  یارانـم مـرا بـه فراموشـی سـپردند، مگـر 

پیوسـت. خواهنـد  دیگـران 
ــن  ــان ایـ ــه بسیاری شـ گرچـ ــد،  ــد، اندکنـ ــتوار بماننـ ــد خویـــش اسـ ــر عهـ ــه بـ کـ ــم  ــانی از یارانـ  کسـ

اّدعا را دارند.
کـه بـا نعمـت ]و دولـت[  دیـده را ایـن سـوی و آن سـوی می گردانـم؛ تنهـا همرهانـی را می بینـم 

کـه بگـردد. می گردنـد، بـه هـر سـو 
می شـمریم؛  نیکـوکار  گویـد،  ترکمـان  ]بـی آزار[  کـه  را  کـس  آن  کـه  رسـیده  جایـی  بـه  مـا   کار 

که به ما زیان نرساند، پاسدار دوستی می دانیم. و دوستی را 
کـــه از مـــن  کـــه بـــا مـــن بدعهـــدی می کنـــد و تنهـــا یـــاران مـــن نیســـتند  تنهـــا روزگار مـــن نیســـت 

بـــه ســـتوه آمده انـــد.
کـه هنـگام دیـدار بـا دشـمن ]در روز نبـرد[ نکوهیـده نبـوده ام و در اسـارت  و ایـن در حالـی اسـت 

خواری نشـان نـداده ام.
کاویدم و جز به شکایتگران از زمانه برنخوردم. سخنان مردان را 

گرامیان بخل می ورزد؟ گونه با  آیا هر دوستی این چنین بی انصاف است و هر زمانه ای این 

نـادان  و  دانـا  و  کـرده  دعـوت  عـام،  فراخوانـی  در  بی وفایـی،  و  پیمان شـکنی  بـه  دنیـا  آری؛ 

پذیرفتنـد. را  دعوتـش 

پیـــش از مـــن نیـــز خـــوی مـــردم خیانـــت و پیمان شـــکنی، زمانـــه نکوهیـــده، و دوســـت ســـزاوار 

ـــود. ـــرزنش ب س

گزید و عقیل امیرالمؤمنین را وانهاد. َعْمِرو ْبِن زبیر از برادرش جدایی 

کـــو، تـــا یـــک بـــار مـــن غـــم دل بـــا او بگویـــم و بـــار دیگـــر او غمـــش را بـــا   دریغـــا! دوســـتی یکـــدل 

من بازگوید؟
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گریـــه اش بـــر مـــن بـــه درازا  کشـــد،  کـــه هرچنـــد زمانـــه بـــه درازا   پشـــت پـــرده مـــرا مـــادری اســـت 

کشید. خواهد 

کامیابی نزدیک است. که صبر، پیک خیر و  کف مده؛  مادرم! صبر را از 

که پاداش به اندازۀ صبِر نیکو، بزرگ خواهد بود. مادرم! پاداش خویش را بر باد مده؛ 

بـا همـۀ ناخوشـی هایش، نخسـت روی  گـواری،  نا کـه هـر پیشـامد  کـن؛  مـادرم! صبـر پیشـه 

یابـد. زوال  سـپس  و  می نمایـد 

کـــه نبـــردی ســـخت در جریـــان  گاه  آیـــا رفتـــار ذات النطاقیـــن1 در مکـــه بـــرای تـــو الگـــو نیســـت، آن 

بـــود؟

کـه نیـک می دانسـت در صـورت  گیـرد، اّمـا مـادر نپذیرفـت، بـا آن  کـه امـان  پسـرش خواسـت 

کشـته خواهـد شـد. امـان نگرفتـن، 

کنـد! و این مردم را نیـز پیش از تو،  کـه خداونـد از آن چـه بیـم داری، کفایتـت  کـن؛  بـه او اقتـدا 

گرفته اسـت. گهانی فرا مصیبت هـای نا

گریـه شـفا نیافـت  کـه صفّیـه ]= خواهـر حمـزه[ در ُاُحـد بـود و سـوز دلـش بـا   و همچنـان بـاش 

]زیرا شکیبایی ورزید و نگریست[.

هیـچ روزی اندوهـش همـراه بـا نالـه و شـیون، حمـزه، آن نیکوتریـن انسـان، را از میـدان نبـرد 
بازنگردانـد.2

]پیش از اسارت، مردانه جنگیدم و[ با ستارگان افق که شمشیرهای ُبرنده ]ی دشمن[ بودند، 

که انبوه اسب سواران دشمن بودند، افکندم. گشتم و خود را در دل سیاهی شب  رویارو 

کـه دوسـتی بـا مـن مهربانـی و دلسـوزی نکـرد، مـن نیـز ماحظـه و رعایـت دوسـتِی جان  گاه  آن 

گرامـی خویـش را نکـردم ]= خـود را در معـرض مـرگ نهـادم[.

اّما به دیدار مرگ رفتم تا جان خویش و دم شمشیر را آسیب دیده و شکسته، وانهادم.

کـه خداونـد  هرکـه خداونـد نگاهـش نـدارد، ]زندگـی اش[ پریشـان و از هـم پاشـیده اسـت؛ و آن 

عّزتـش ندهـد، خـوار اسـت.

1. »ذات النطاقین« ]لقب[ اسماء دختر ابوبکر ]و مادر عبداهلل ابن زبیر[ است.

2. مقصـود آن اسـت کـه صفّیـه نالـه و شـیون سـر نـداد و تـا حمـزه از میـدان نبـرد بازماَنـد. البتـه در بیـت اندکـی ابهـام وجـود 
کـه بـه ذهـن می رسـید. )ن.( دارد و ایـن ترجمـه، نزدیک تریـن معنایـی اسـت 
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کارهـا، خداوند نخواهد، هیچ آفریده ای را به آن راهی نخواهد بود.1 هـر چـه را، در همـۀ 

گـر سـتارۀ  گمراهـه خواهـی رفـت، حّتـی ا گـر خداونـد در هـر راهـی تـو را رهنمـود نبخشـد، بـه  ا

باشـد. راهنمایـت  ک«2  »ِسـما

کـی، خداونـد نگاهـدارت نباشـد، در آن چـه از آن حـذر می کنـی،  کـه از آن بیمنا هـرگاه درکاری 
کـس دسـتگیرت نخواهـد بود.3 هیـچ 

گـر خداونـد یـاری ات نکنـد، یـاوری نخواهـی یافـت، هرچنـد یاورانـت بسـیار و قـوم و قبیلـه ات  ا

گرانمایه باشـند.

گسترده و پایدار باد! ]دیوان أبی فراس: ص232[ که َمِلک سیف الّدوله باقی است، سایه ات  مادام 

کـه  ک و خانـه بـود، آن گاه  کـه در منبـج، دارای حکمرانـی و امـال ی  ابن خالویـه گویـد: »و

کـرده  کـه او را شـماتت  گروهـی  در اسـارت رومیـان بـه سـر می ُبـرد، در طعنـه و عیب جویـی از 

گفته است: بودند، به وصف روزگار و منزلگاه های خویش در منبج پرداخته و 
کناف[ »مصّلی« را با فریاد بخوان! کن و اطراف ]و ا بر آثار باقی مانده از »مستجاب« توّقف 

« را!
ّ

و نیز »کاخ میمون« و »سقیاء« و »رود معا

گرفته بودم. کودکی آن جا وطن داشتم و منبج را سکونتگاه خویش  در روزگار 

گشته؛ اما پیش از این بر من حال بود. کنون توّقف در آن جا بر من حرام  ا

که هر سو روی می گرداندم، آبی روان می یافتم و در سایه ای آرام می گرفتم. همان جای 

ــا  ــد ]بـ ــی بلنـ ــراخ در جایـ ــت فـ ــکونتگاهی اسـ ــه سـ کـ ــی  ــه ای می بینـ ــر« خانـ ــن قاصـ در درۀ  »عیـ
نکـــو[.4 چشـــم اندازی 

در آبادی »جسر« در بوستان ها جای می گرفتی و در قلعۀ »معا« منزل می کردی.

کنار زندگی خوش و آسان. گشاده رویی چهره می گشودند، در  عروسانش با 

کرانه اش ]روییده[ بودند، فاصله می انداخت؛ که در دو  گل های باغ  و ]جوی[ آب میان 

کار نهاده اند. که آهنگران بر آن آهنی ]درخشان[  گل هایی به سان فرشی پر نقش و نگار 

1� مصرع اول در خود دیوان چنین است: »ما لم یرده اهلل«. ترجمه بر این مبنا صورت پذیرفت. )ن.(

گویند. )ن.( ک رامح  ک اعزال و دیگری را ِسما که یکی را ِسما 2. نام دو ستاره است 

3� این بیت و نیز بیت پایانی قصیده در دیوان یافت نمی شود. )غ.(

4� ترجمه متناسب با بیت موجود در متن دیوان صورت پذیرفت. )ن.(
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هرکه از مصیبت های من شاد است، از آسیب ]تن و[ ناتوانی بمیرد!

در این مصیبت ها از دو حال بیرون نبوده ام: یا مرا عّزت می نهادند و یا بزرگ داشته می شدم1.

که به اسارت افتد، ستم و ذّلت نمی پذیرد. گاه  کسی چون من آن 

کردم. کنده  دل ها را از مهابت به هراس افکندم و آن ها را از نجابت و فضیلت خویش آ

هیچ رویدادی قدر مرا نکاست. ساالر هرجا رود، ساالر است.

هرجا فرود آیم، شمشیر زیورین مرا دعوت می کند.

کودکی و خواه در میانسالی، ]مایۀ[ خشم دشمنانم. گر رهایی یابم، ]مثل همیشه[ خواه در  ا

که حوادث روزگار صیقلش را می افزاید. همانند شمشیرم 

کشته شدن نیست. گرانقدر جز به  کشته شوم، همانا مرگ صاحب قدرتان  گر  و ا

که خود فانی می شود و می پوسد. کسی  کس شادمان نشود، مگر  به مرگ ما هیچ 

نـادان بـه دنیـا فریفتـه می شـود؛ اّمـا دنیـا جـای برخـورداری و اقامـت دیـرگاه نیسـت.« ]دیـوان 

ص239[ أبی فـراس: 

مّدتی  ابوفراس،  اسارت  دورۀ  »در  است:  گفته  ص28[  ابی فراس:  ]دیوان  ابن خالویه  نیز 

که به او خبر رسیده  ی بود  ی به تأخیر افتاد. این از آن رو فرستادن نامه های سیف الّدوله به و

گر مبلغ آزادسازی ما برای امیر سنگین است، به حکمران  بود که برخی از اسیران گفته اند: ›ا

که آنان با  گفته شده بود  کمان بنویسیم تا ما را از اسارت ِبرهانند!‹ نیز  خراسان و دیگر حا

که می فرستند، آزاد سازند. پس  که اسیران مسلمان را در برابر مبالغی  رومیان قرار نهاده اند 

سیف الّدوله، ابوفراس را به این سخن مّتهم نمود؛ چرا که ضمانت آن مال را به رومیان نموده 

کجا می شناسند؟‹ پس ابوفراس این  گفت: ›مردم خراسان، ابوفراس را از  بود. سیف الّدوله 

کرد.« قصیده را سرود و نزد سیف الّدوله روانه 

فدیه  گر  ›ا نوشت:  چنین  سیف الّدوله  به  »ابوفراس  گوید:  الّدهر: 97/1[  ]یتیمة  َثعاِلبی 

کس  کنم و  که با خراسانیان مکاتبه  دادن برای من، بر تو ممکن نیست، به من رخصت ِده 

گیرند.‹ سیف الّدوله به او  کار مرا به عهده  نزد آنان فرستم تا فدیۀ مرا بپردازند و به جای تو، 

گرفت. )ن.( « درست به نظر می رسد و ترجمه بر این پایه انجام 
ّ

که »اجال « آمده 
ّ

1� در متن »احال
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ی نوشت: کس تو را می شناسد؟‹ ابوفراس به و پاسخ داد: ›در خراسان، چه 

ای شمشیر هدایت و َسرور عرب! تا چند جفا و چرا خشم؟

که خودم دارم؛ کناره جویی می کند، با این همه مصیبت  گردانده  چرا نامه هایت از من روی 

کریم و بردبار و مهرورز و اهل عطوفتی. که تو  حال آن 

پیشتر همواره در نیکی از من پیشی می گرفتی و در جایگاه پر خیر و نعمت جایم می دادی.

کوهی سربلندی هم برای من و هم برای قوم خویش و همۀ مردم عرب. تو 

گرفتاری های سخت را دور می ساختی و از پیش دیدگانم اندوه را می زدودی. از پیرامونم 

کـه برپـا  کـه فرادسـت آیـد و عـّزت و کرامتـی  کـه از آن سـود برنـد و افزونـی ای  تـو شـرافتی هسـتی 

کـه افزون شـود. گـردد و نعمـت و دولتـی 

این اسارت از شأن من نکاست؛ بلکه خالص شدم چون طای ناب.

کنایه می زَند؟ گمنامی  که با او به واالترین جایگاه ها رسیدم، مرا به  پس چرا موالیی 

پاسخت نزد من آماده بود؛ اّما هیبتت را پاس داشته، پاسخ ندادم.

کـردم و تـو را ماننـد دیگـران عتـاب نمـودم، نـزد تـو ناپذیرفتنـی  کـه از زمانـه شـکایت   آیـا ایـن 

و زشت است؟

چـرا در برابـر عتـاب مـن برنگشـتی و مـرا معـذور نداشـتی و چـرا چیرگـی را از آِن مـن و سـخنم قرار 

ندادی؟

مرا به گمنامی نسبت مده؛ که من با تو برپا هستم و شهرت یافته ام و از تو دور و غریبه نیستم.

گر فضلی یا نقصی در من است، تو سبب آنی. گشتم ا من از تو 

گر خراسانیان قدر واالی مرا نشناسند، مردم حلب آن را ]نیک[ می شناسند. ا

دورافتادگان از چه روی مرا ناشناس می دارند، به سبب فرو بودن شأن جّدم یا پدرم؟

آیا من و تو از یک خاندان نیستیم و میان من و تو را ریشۀ نسب، پیوند نداده است؛

گرامیـان در آن بـا هـم نسـبت و پیونـد دارنـد  کـه  و نیـز ]آیـا پیوندمـان نـداده اسـت[ خانـه ای 

و تربیت و جایگاه واالی ایشان هم آن را پیوند بخشیده است؛

که از او روی بگرداند  کس  که در برابر همگان، جز تو، خود را بزرگ می بیند و از هر  و نیز جانی 

_ جز تو _ روی می گرداند؟

پسر عمویت بلکه پسرت فدایت باد! از آنچه بر تو واجب است رو بر متاب.
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کتسابی است. که این نشانۀ فضل و شرافت ا کن؛  با جوان خویش به انصاف رفتار 

که تو را از نزدیک می خواندم؟ آیا من محبوب و خویشاوند نزدیک تو بودم، روزگاری 

کـه ]گفتنشـان[ را دوسـت نمـی دارم،  گشـت و برخـی چیزهـا  امـا چـون دور شـدم، جفـا آشـکار 

پدیـدار شـد.

کــه از پیــش  کســی اســت  ــو را نیازمــوده بــودم ]و نیــک نمی شــناختم[، می گفتــم: دوســت تــو  گــر ت ا

ــراس: ص28[ ــوان أبی ف ــود.« ]دی ــان نش ــمت پنه چش

نیز به او چنین نوشت:
گشته اید. روزگارم همه خشم و مامت است. تو و روزگار بر من همدست 

که در جوار  تو  زندگی جهانیان نزد تو آسـان و روان ]در جریان[ اسـت؛ اّما تنها زندگی من اسـت 

دشوار می گذرد. ]دیوان أبی فراس: ص31[

این قصیده 18 بیت دارد.

ی  ــه او رســید، در ســوگ و ــات مــادرش ب ــر وف ــه در اســارت، خب ک همچنیــن آن هنــگام 

چنیــن ســرود:

ای مادِر اسـیر! چه کسـی را بخوانم آن گاه که تو به همراه احسـان و احساسـت مرده باشی؟

کـرد یـا  کسـی برایـش دعـا خواهـد  کـه پسـرت در خشـکی و دریـا راه می سـپرد، چـه  گاه  دیگـر آن 

ع خواهـد نمـود؟ ]بـه درگاه خـدا[ زاری و تضـّر

گر شادمانی به او دست دهد. که دیگر به آسایش بخوابد؛ و فرومایگی است ا بر او حرام باد 

که فرزند و اقوامت نزد تو باشند. طعم مرگ و مصیبت را چشیدی، بی آن 

که فرشتگان آسمان حضور داشتند، محبوب قلبت غایب بود. در آن جای 

هر یک از روزهایی که با گرمای سوزان تابستان، بردبارانه روزه می داشتی، باید بر تو بگرید!

که تا سپیدۀ روشن بیدار بودی، باید بر تو بگرید! هر یک از آن شب ها 

هر ستمدیدۀ ترسان که پناهش دادی _ حال آن که پناه دهنده اندک بود _ باید بر تو بگرید!

کردی، باید بر تو بگرید! که استخوانش پوک و بی توان بود و یاری اش  هر بینوای فقیر 

که یاوری داشته باشی! گذشت، بی آن  که بر تو  مادرم! چه بسیار مصیبت های دراز 
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که در دلت بود و ]همره با تو[ مرد و فرصت ظهور نیافت! مادرم! چه رازهای سر به مهر 

کـــه در آن اســـت،   کـــه ســـینه ام از غمـــی  گاه  کنـــم، آن  کـــه نجـــوا  ـــا  گویـــم و ب کـــه شـــکوه  ـــا   دیگـــر ب

به تنگ آید؟

کس نور برگیرم؟ گزند نگاه داشته شوم و از چهرۀ چه  کس از  با دعای چه 

کار دشـوار با  گـردد و  کـه بیـم آمدنـش مـی رود، بـه سـبب وجـود چـه کـس از مـن دفع  سرنوشـتی 

کـه، هموار شـود؟ وجـوِد 

کــه رفتــی، می رویــم.  کــه مــا نیــز بــه زودی بــه جهــان آخــرت و جایــی  تســّلی مــا در فقدانــت ایــن اســت 

]دیــوان أبی فــراس: ص162[

والدت و قتل وی

ابوفـــراس در ســـال 320 _ و بـــه ســـخن برخـــی: در ســـال 321 _ زاده شـــد. آن چـــه نقـــل 

ــال 339  ــراس اســـت: »در سـ ــود ابوفـ ــه از خـ ــزارش ابن خالویـ گـ ــازد،  م می سـ
ّ
ــل نخســـت را مسـ

ـــر )الکامـــل  ـــنبه هشـــتم ربیـــع اآلخ ـــه ســـال 357 1 در روز چهارش ی ب ـــودم.« و ـــاله ب ـــوزده س ـــن ن م

ــراء فـــی  ــة األمـ ــه نقـــل صابـــی ]تحفـ یـــخ ابی الفـــداء ]108/2[( _ و بـ ــر ]355/5[؛ تار یـــخ ابن اثیـ فـــی التار

کـــه  گونـــه بـــود  یـــخ الـــوزراء[2: روز شـــنبه دوم جمـــادی االولـــی _ بـــه قتـــل رســـید. و آن بدیـــن  تار

گـــردد و بـــدان  گرفـــت بـــر ِحْمـــص چیـــره  چـــون ســـیف الّدوله درگذشـــت، ابوفـــراس تصمیـــم 

ــرزاده اش،  ــه خواهـ ــر بـ ــن خبـ ــرزمین اقامـــت داشـــت. ایـ ــز در آن سـ ــود نیـ ــم دوخـــت و خـ چشـ

گونـــه، میـــان  ابوالمعالـــی پســـر ســـیف الّدوله، و نیـــز غـــالم پـــدرش، قرعویـــه3، رســـید و بدیـــن 

ـــه تعقیـــب او برآمـــد  ـــی ب کـــدورت رخ داد. ســـپس ابوالمعال ابوفـــراس و ابوالمعالـــی دلخـــوری و 

ـــی  ی نهـــاد. ابوالمعال ـــه »َصـــَدد«، دهکـــده ای در راه ِحْمـــص از طریـــق صحـــرا، رو ـــراس ب و ابوف

که بجا نیست. کر )تاریخ مدینة دمشق ]100/4[( این تاریخ را 350 ذکر نموده  1� ابن عسا

کرده اند. هب ]301/4[ از وی نقل 
ّ

ف شذرات الذ
ّ
کان )وفیات األعیان ]61/2[( و مؤل

ّ
2� این را ابن خل

یـخ مدینـة  هـب ]301/4[: فرغویـه؛ و درتار
ّ

یـخ ابن اثیـر ]355/3[: قرغویـه؛ در شـذرات الذ 3� ایـن نـام در الکامـل فـی التار
کر ]100/4[: ابوقرعونـه آمـده اسـت. دمشـق ابـن عسـا
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ــت  ــه، در جسـ ــراه قرعویـ ــان را همـ ــردآورد و آنـ گـ ــا را  ــر قبیله هـ ــی کالب و دیگـ ــینان بنـ بادیه نشـ

ــد. پـــس  کردنـ ــره اش  ــدد« یافـــت و محاصـ ــه او را در »صـ ــود. قرعویـ ــراس روان نمـ ــوی ابوفـ و جـ

ــه  ــه بـ ــان آن امان خواســـتگان درآمیخـــت. قرعویـ ــود را در میـ ــتند و او خـ یارانـــش امـــان خواسـ

کشـــت و ســـرش را برگرفـــت و پیکـــرش در بیابـــان  گفـــت: »او را بکـــش!« غـــالم او را  غالمـــش 

ک ســـپردند. کـــه برخـــی از عرب هـــای بادیه نشـــین او را بـــه خـــا ــا آن  ــا شـــد تـ رهـ

کـه ابواسـحاق صابـی در سـوگ ابوفـراس  َثعاِلبـی ]یتیمـة الّدهـر: 112/1[ گویـد: »قصیـده ای 

ی و غالمان خانواده اش  ی در نبردی که میان و کـه و سـروده و مـن خوانـده ام، داللـت می کند 

رخ داده، کشـته شـده است.«

ابن خالویـه گفتـه اسـت: »بـه مـن چنیـن خبر رسـیده کـه ابوفـراس در صبحگاه روز کشـته 

بـود و در شـِب آن روز، اضطرابـی سـخت داشـت. دختـرش،  شـدنش، اندوهگیـن و غم بـار 

گریسـت. ابوفـراس در  کـه او را چنیـن دیـد، دچـار اندوهـی سـخت شـد و  َهمسـِر ابوالعشـائر، 

قصـدی  چنیـن  _ هرچنـد  می دهـد  خبـر  را  خویـش  مـرگ  کـه  کسـی  همچـون  حـال،  همـان 

نداشت _ چنین سرود؛ و این واپسین سرودۀ وی است:

که همه آفریدگان رو به سوی رفتن دارند. دخترکم! غم مخور؛ 

کن! دخترکم! در مصیبت بزرگ صبر نیکو پیشه 

حسرت مندانه از ورای پرده و حجاب، بر من زاری سرکن!

که مرا می خوانی و من نمی توانم پاسخت را بازگویم، خود بگو: گاه  آن 

›ابوفراس که زینت جوانان بود، از جوانی کام برنگرفت.‹« ]دیوان أبی فراس: ص55[

ی بـــه خواهـــرش، مـــادِر  کـــه چـــون خبـــر وفـــات و در چندیـــن فرهنگ نامـــه آمـــده اســـت 

گونـــۀ خویـــش  کـــه بـــر  گفته انـــد  َکنـــد. برخـــی  ابوالمعالـــی، رســـید، چشـــم خویـــش را از جـــای 

کشـــت، حـــال آن  کـــه او را غـــالم ســـیف الّدوله  گفته انـــد  کنـــده شـــد. نیـــز  ضربـــه زد و چشـــمش 

ـــد. ـــران آم گ ـــخت و  ی س ـــر و ـــن ب ـــد، ای گاه ش ـــون آ ـــت و چ ـــر نداش ـــی خب ـــه ابوالمعال ک
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ی در زمینۀ تشیع، چنین است: از نمونه های شعر و

کی، جز با توّسل به احمد و علی، امید نجات ندارم. در هر مایۀ بیمنا

ک، و سبط رسول خدا و امام علی ]بن الحسین[. و نیز با توّسل به دختر پیامبر، فاطمۀ پا

ک جان و شکافندۀ دانش خدا در میان ما است. که تقواپیشه و پا و محّمد بن علی 

که چه نیکو خصال و واالمقام است! و فرزندش جعفر1 و موسی و موالیم علی 
ک جانش علی.[2 ]و ابوجعفر همنام رسول خدا ]= امام جواد[ و فرزند پا

و فرزندش عسکری و نیز قائم آشکارگر حِق محّمد و علی.

بــا توّســل بــه ایشــان امیــد دارم روز بــه پــای داشــته شــدنم در پیشــگاه خداونــد واال، بــه آرزوهایــم 

أبی فــراس: ص313[ یابــم. ]دیــوان  دســت 

در همین مضمون سروده است:
شفاعتگر من، پیامبر احمد و موالیم علی و دختر پیامبر و دو سبط او هستند.

و نیز علی و باقر العلوم و صادق و امین در تبیین معارف الهی3.

و علی و محّمد بن علی و علی و عسکرِی ثانی4.

کـــه تنهـــا آمـــرزش خـــدای آمرزشـــگر  و امـــام مهـــدی. اینـــان شـــفاعتگران مـــن هســـتند در روزی 

ســـود می بخشـــد.

ی، این است: نیز از شعرهای حکمت آمیز و موعظه گرانۀ و
برای خردمند، توانگری در نفس برتر از توانگری در مال است.

فضیلـت مـردم در جان هـای ایشـان اسـت نـه در حال و وضع زندگانی شـان. ]دیـوان أبی فراس: 

ص247[

همو سروده است:

کـه همیـن صحیـح اسـت و ترجمـه نیـز بـر  1� در متـن، »و ابی جعفـر« آمـده، ولـی در دیـوان شـاعر، »ابنـِه جعفـٍر« درج شـده 
گرفـت. )ن.( همیـن اسـاس صـورت 

2. این بیت در الغدیر نیامده و به جهت تکمیل نام ائّمۀ اطهار؟مهع؟ برابر با دیوان شاعر: ص 313 افزوده شد. )ن.(

کـه بـه ذهـن  کـه اندکـی ابهـام دارد. ترجمـۀ پیشـنهادی، نزدیک تریـن معنایـی بـود  3. در متـن »االمیـن بالتبیـان« آمـده 
)ن.( می رسـید. 

گویا »الثانی« درست باشد. )ن.( 4. در متن »العسکری الدانی« آمده ولی 

)566(
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گـــورش  کـــه پیکـــرش در  گاه  انســـان همـــواره در هـــدف مصیبت هـــای بی پایـــان اســـت تـــا آن 

پنهـــان شـــود.

گـر زود رسـیده باشـد، خـود، بـا مـرگ  گـر اجلـش نرسـیده باشـد، مـرگ خاندانـش را می بینـد؛ و ا ا

أبی فـراس: ص175[ روبـه رو می شـود. ]دیـوان 

نیز او را است:
گنجـــی  کـــه صبـــر،  ـــدارد ]چـــرا  کنـــد، از فقـــر بیـــم ن کـــه هرکـــس چنیـــن  کـــن؛  ـــر نیکـــو انفـــاق  از صب

ــان اســـت[. بی پایـ

که در آشـیانش به  انسـان در وطن خویش به آن چه باید، دسـت نیابد، همچون باِز شـکاری 

شـکار نرسـد. ]دیوان أبی فراس: ص143[

»هرآینه در سرگذشت ایشان، برای خردمندان عبرت است.« ]یوسف/111[

د چهارم خواهد آمد.
ّ
کتاب الغدیر پایان یافت و پس از آن، مجل د سوم 

ّ
مجل

در آغاز و پایان، ستایش خدا را است.

416/3






